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SAMMANFATTNING 
Jag har genomfört ett examensarbete i ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, i samarbete med 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Syftet med detta var att komma fram till en eller flera lämpliga 

informationskanaler att kommunicera gentemot målgruppen nyinflyttade studenter, och därefter producera ett 

informationsmaterial som passar i den valda informationskanalen. Informationen som Eskilstuna 

Kommunfastigheter ville nå ut med var att informera om sig själva, och de möjligheter de erbjuder studenter, 

vilket kortfattat har utgjort innehållet i informationsmaterialet.  

   Jag har använt mig av både kvantitativ metod (genom en enkätundersökning) samt kvalitativ metod (genom 

utprovningar) vid genomförandet av informationsmaterialet.  

   Jag kom fram till att den informationskanal som nyinflyttade studenter föredrar är internet, och på andra plats 

direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter. Således har jag producerat ett informationsmaterial, i form av 

en tidning, som bör läggas på webben, men som också kan användas som direktutskick till målgruppen.  
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1 INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE  
Jag valde att göra mitt examensarbete i samarbete med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Detta företag äger 

cirka 5 700 lägenheter, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar cirka 500 000 kvm kommunala 

verksamhetslokaler. Företaget har tre affärsområden: bostäder, kommunala lokaler och näringslivslokaler 

(http://www.eskilstuna-kfast.se). Eftersom detta företag är så pass stort krävs bra kommunikation med alla 

inblandade målgrupper, vilket de själva också insett. Vi beslöt därför att jag skulle försöka målgruppsanpassa 

informationen till målgruppen nyinflyttade studenter. Mitt syfte var således att komma fram till en eller flera 

lämpliga informationskanaler att kommunicera gentemot målgruppen och sedan producera ett informations-

material som passar i den valda informationskanalen. Informationen som Eskilstuna Kommunfastigheter ville nå 

ut med var att informera om sig själva, och de möjligheter de erbjuder studenter. Kortfattat utgjorde detta 

innehållet i informationsmaterialet. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
De huvudfrågor som jag baserat mitt arbete på är följande:  

- Hur uppfattar studenter som bor hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB företagets kommunikation? 

- Hur kan informationsdesign användas för att väcka studenters intresse för Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB:s bostäder? 

 

Mina underfrågor har varit: 

- Vilken/vilka informationskanaler föredrar målgruppen nyinflyttade studenter i Eskilstuna? 

- Vilken typ av information vill målgruppen ha ett informationsutskick från Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB? 

1.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
Jag har gjort en avgränsning av målgruppen till att endast gälla de nyinflyttade studenterna i Eskilstuna. Jag har 

dock inte gjort ytterliggare avgränsningar och anpassat informationsmaterialet inom denna målgrupp genom till 

exempel faktorer som ålder och kön.   

1.4 TEORI 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori som ligger till grund för mitt vetenskapliga arbete.  

1.4.1 Hermeneutik  
Ordet hermeneutik kan översättas som ”tolkningskonst”. Inom detta område eftersträvar forskaren en 

helhetsförståelse och en insikt genom tolkning av en annan persons handlingar, vilket oftast sker genom själva 

språket (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001:221).  
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Inom hermeneutiken finns också den välkända spiralen, som är en känd 

illustration av tolkningsmetod för hermeneutik. Bilden till vänster 

kommer från boken Att utreda, forska och rapportera (2001:222). 

Utgångspunkten är här en förutbestämd förståelse, som i sin tur ger mer 

förståelse desto mer forskaren tolkar de svar han ställer genom frågor, 

idéer och hypoteser.  

   Anledningen till varför jag valde att använda mig av just den 

hermeneutiska spiralen är därför att jag hela tiden har ökat min 

förståelse för arbetets problematik genom dels den enkätundersökning  

 och dels de utprovningar jag genomfört.  

1.4.2 Process för forskning inom informationsdesign 
En grundläggande modell som jag använt mig av i mitt arbete är ”Process för forskning inom 

informationsdesign” (Pettersson 2003:592), vilken visas nedan.  

 

 
Modellen visar stegen 1. Analys, 2. Projektplanering, 3. Litteraturstudier, 4. Insamling av data, 5. Bearbetning av data, 6. Diskussion  

och 7. Publicering  

 

Anledningen till varför jag valt att använda mig av denna modell är eftersom den visar hur forskning inom just 

informationsdesign ser ut. Jag anser även att modellen tar upp de sju delmoment som jag behöver göra för att 

lyckas med min forskning. Följande fakta om de olika delmomenten kommer från Pettersson (2003:592-595). 

1. Analys Identifikation, analysering och formulering av forskningsproblemet samt syftet 

med projektet presenteras här. Jag har valt att presentera denna del under 1 

Inledning, under rubrikerna bakgrund och syfte samt problemformulering.   

2. Projektplanering Inom detta avsnitt har jag endast valt att använt mig av målgrupp, projektmål, 

arbetssätt, avgränsningar och metoder vilka jag alla presenterar i liknande 

rubriker i 1 Inledning av mitt arbete.  

3. Litteraturstudier Jag har valt att använda mig av litteraturstudier som en metod i mitt arbete och 

presenterar detta således under rubriken 1.5 Metoder/tillvägagångssätt.  

4. Insamling av data Här sker urval bland allt tillgängligt material och sortering av det fakta som 

samlats in. Jag presenterar den enkätundersökning som jag genomfört under 2 

Genomförande samt i bilagan II Enkät.  
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5. Bearbetning av data Här sker sammanställning, klassificering, analysering och tolkning av data. Ett 

exempel på detta är beräkning av läsbarhetsindex (LIX), vilket jag presenterar 

under rubriken 2 Projektets genomförande.  

6. Diskussion Här ska resultaten diskuteras från insamling till bearbetning av data. Jag 

presenterar detta moment under rubriken 4 Slutdiskussion. 

7. Publicering  Här sker publiceringen av forskningsresultatet. I mitt fall är hela denna rapport 

min publicering.  

1.5 METODER/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jag har valt att arbeta med både kvantitativ metod samt kvalitativ metod eftersom jag, liksom Holme och 

Solvang anser att dessa metoder kompletterar varandra (1997:76). Likheten mellan metoderna är främst att de 

har ett gemensamt ändamål genom att de syftar att ge en bättre förståelse av såväl hur enskilda individer 

påverkar varandra som hela samhället i sig.  

1.5.1 Kvantitativ metod  
I början av mitt arbete valde jag att inrikta mig på en kvantitativ metod. Syftet med denna metod är att omvandla 

informationen till siffror och mängder för att sedan genomföra statistiska analyser (Holme och Solvang, 

1997:76). De metoder inom den kvantitativa metoden som jag valt att inrikta mig till är enkätundersökning, 

vilken redovisas under rubriken 2 Projektets Genomförande, samt litteraturstudier, vilket redovisas i 1 Inledning. 

1.5.2 Kvalitativ metod 
Efter att litteratursökningen och själva materialet var genomfört arbetade jag med en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden innebar att jag fick en bättre uppfattning om den enskilde individen och den genomförs med 

osystematiska och ostrukturerade observationer och går också på djupet (Holme och Solvang, 1997:78). Inom 

detta genomförde jag ett antal kvalitativa intervjuutprovningar genom gruppintervju, se avsnittet 3 Utprovning. 

1.6 UTPROVNINGSMETOD 
För att se hur effektiv informationen är utförde jag ett antal kvalitativa intervjuutprovningar. Här använde jag 

mig av en kommunikationsmodell med cybernetisk inriktning (Fiske, 2004:37). Jag använde mig också av 

iterativ metod, vilket innebär att jag i flera omgångar testade mitt material för att skaffa mig reaktioner från 

läsarna och på så sätt kunna förbättra slutmaterialet (Allwood, 1998). Jag nyttjade metoden fokusgrupp för 

utprovningen eftersom det är en bra metod för att snabbt få några användares åsikter (Kruger, 2000:141).  

   Testpersonerna som ingick i min utprovning är studenter i åldern 22 – 25 år och bor inte hos Eskilstuna 

Kommunfastigheter idag. Se avsnittet om 3 Utprovning för mer information.  

1.7 TIDIGARE FORSKNING 
I början av min arbetsprocess tog jag del av tidigare forskning som gjorts inom området genom grundliga 

litteraturstudier.  Jag samlade relevant litteratur för min forskning, både om vad som påverkar val av 

informationskanal såsom hur utformandet av informationsmaterial skulle se ut. Den litteratur som jag fann mest 
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relevant vad gällande informationsdesign var den Rune Petterson samt Bo Bergström skrivit. Vad gällande 

metoderna i mitt arbete har jag använt mig av främst litteratur från Rolf Ejvegård och Göran Ejlertsson. Om de  

områden som mina frågeställningar behandlade hittade jag tyvärr ingen relevant tidigare forskning trots litteratur 

samt artikelsökningar. En anledning till detta kanske kan vara att målgruppen för mitt arbete, studenter, är en 

svårdefinierad målgrupp. En annan orsak kan vara att området med olika informationskanaler kan vara relativt 

nytt.  

1.7.1 Källkritik  
Den litteratur som jag använt mig av har jag haft ett källkritiskt synsätt till. Detta innebär att jag har bedömt det 

material jag samlat in och rensat bort det jag inte tycker håller vetenskaplig kvalitet. Syftet med källkritik är att 

avgöra om källan är valid och om den har relevans (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001:150). Jag har kommit 

fram till att samtliga källor är valida och har hög relevans i mitt arbete. 

2 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 
För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att utforma en enkätundersökning och genomföra en 

målgruppsanalys för att sedan kunna utforma materialet.  

2.1 ENKÄTMETODIK  
Enligt Ejvegård är enkätmetodik den mest lämpade metoden när man vill ta reda på åsikter, tyckanden, 

uppfattningar, kunskaper och så vidare, varför jag också använde mig av den (2003:47). När jag samlade 

information om den valda målgruppen använde jag mig av enkätundersökningsmetoden (liknande de som 

Eskilstuna Kommunfastigheter genomfört tidigare år). Från början var även tanken att jag skulle använda mig 

av intervjumetodik i början av mitt arbete eftersom dessa två metoder kompletterar varandra. På grund av 

tidsbrist valde jag dock att endast använda mig av det förstnämnda, enkätmetodik.  

2.2.1 Fördelar och nackdelar med enkätmetodik 
Fördelarna med att göra en enkätundersökning är många. Till exempel nås många personer samtidigt, vilket gör 

att kostnaderna hålls nere. Dessutom får alla respondenter exakt samma frågor, vilket också gör det lättare att 

jämföra svaren (Ejvegård, 2003:53-57). Andra fördelar är att respondenterna i lugn och ro kan tänka igenom 

sina svar. (Ejlertsson, 2005:11).  

   Nackdelarna med enkät är att bortfallet kan blir stort, antalet frågor är begränsade, respondenten har ingen 

direkt att fråga, respondentens identitet kan inte styrkas, fördjupningsfrågor kan inte ställas samt att 

respondenter med läs- eller skrivsvårigheter har problem med att fylla i enkäten, vilket innebär att de faller till 

bortfallsgruppen (Ejlertsson, 2005:12). 

   Jag har ändå använt mig av enkätmetoden eftersom jag anser att fördelarna med denna metod är så pass 

starka. Eftersom jag också från början var klar med vilka nackdelar som finns med enkätundersökning har jag 

gjort det jag kunde för att förhindra detta, genom exempelvis ett påminnelseutskick.  

2.2.2 Målgrupp för enkät 
Enkäterna har jag genomfört på studenter som redan bor hos Eskilstuna Kommunfastigheter, för att på så sätt ta 

reda på vad dessa studenter värdesätter högst i val av boende.  
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2.2.3  Utformning av enkät 
Eftersom det är viktigt att göra en utprovning, eller i detta fall en enkätundersökning, i ett tidigt skede av ett 

projekt, valde jag att tillägna den första projektveckan till detta (Krug, 2006:142). I övrigt finns ett flertal 

faktorer man bör ta hänsyn till i utformningen av enkät, vilka jag redovisar i bilagan Utformning av Enkät.   

 

2.2.4 Pilotstudie  

För att säkerhetskälla att enkätfrågorna har utformats på ett sådant sätt så att respondenterna förstår dem bör det 

göras två pilotstudier innan enkäten skickas ut till den faktiska målgruppen (Ejlertsson, 2005:35). På grund av 

tidsbrist valde jag dock att bara genomföra en pilotstudie. Denna utförde jag den 6 april kl.18 – 20 med sex 

personer inom målgruppen. Jag bad pilotgruppen att läsa igenom såväl följebrev som enkätundersökning och 

därefter förde jag en gruppdiskussion med pilotgruppen om mitt undersökningsmaterial. Genomgående tyckte 

pilotgruppen att språket i materialet borde göras enklare och mer lättillgängligt, varav jag också ändrade detta. 

(Se bilaga V Resultat av pilotstudie för mer exakt information).  

2.2.5 Tillvägagångssätt vid distribution av enkät 
Det finns flera typer av distribution av enkätundersökningar; postenkät, gruppenkät, enkät till besökare, 

datorenkät och enkät för den intresserade (Ejlertsson, 2005:9-11).  

   Jag ansåg att det tillvägagångssätt som var mest lämpat distribution av min enkät var postenkät. Detta baserar 

jag på att gruppenkäten förutsätter att målgruppen träffas på en specifik plats eller dylikt, vilket jag tror är svårt i 

min målgrupp. Enkät till besökare förutsätter att målgruppen självmant söker upp en viss lokal, vilket jag också 

tror skulle vara svårt med min målgrupp. En datorenkät skulle vara en möjlig kandidat av distributionssätt om 

mailadresser till samtliga boende hade funnits tillgängliga. Enkät för de intresserade blir också ett svårt 

distributionssätt eftersom detta innebär att målgruppen måste ha ett gemensamt intresse.  

 

2.2.6 Anonymitet   

När jag fått in enkätsvaren var jag noga med att följa de krav på anonymitet som finns. Jag började således skilja 

på namn- och adressuppgifterna från enkätsvaren. Jag ville att mina enkäter skulle behandlas anonymt, eftersom 

jag inte ansåg att det spelade någon roll vilken av studenterna som svarat vad. I boken Enkäten i Praktiken 

(Ejvegård, 2005:42) står också nämnt att detta sätt är ett bra och inte så dyrt sätt för mig som forskningsledare att 

hålla anonymiteten på respondenterna. Jag prickade sedan av de svar som kommit in eftersom jag inte ville 

skicka ut en påminnelseenkät till dem som redan skickat in enkäten.  

 

2.2.7 Svarsfrekvens  

Jag valde att skicka ut 100 enkäter eftersom enkäter med färre än 40 tillfrågade knappast är meningsfullt att 

bearbeta statiskt (Ejvegård, 2003:56). Jag skickade ut dessa den 7 april och respondenterna skulle sedan skicka 

tillbaka enkäten den 14 april. Efter att svarstiden hade gått ut, hade endast 32 stycken kommit in. Enligt 

Ejlertsson är en tumregel vad gällande svarsfrekvensen att cirka 70-75% efter ett första utskick (2005:26). 

Ejvegård skriver att om inte svarsfrekvensen hos de tillfrågade är tillräckligt hög är det inte meningsfullt att 

bearbeta enkätsvaren statistiskt (2003:54). Han skriver att svarsfrekvensen bör vara minst 80 % för att den ska 

vara godtagbar, och att en svarsfrekvens under 70 % i de flesta fall inte är meningsfulla. Eftersom 

svarsfrekvensen efter mitt första utskick endast uppmätte 37 % såg jag det nödvändigt att skicka ut en 
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påminnelseenkät. Denna skickades ut den 23 april och de svarandena skulle skicka in enkäten senast den 28 

april. Efter att svarstiden gått ut visade det sig att 47 enkäter kommit in sammanlagt, det vill säga 47 %. Eftersom 

denna svarskvot är under den rekommenderade har jag bara valt att tolka enkätsvaren som en vägledning i mitt 

fortsatta arbete.  

 

2.2.8 Resultat av enkät 

I bilagan VI Resultat av enkät finns resultatet av den utskickade enkäten.   

2.2 MÅLGRUPPSANALYS 
Syftet med en målgruppsanalys är att anpassa informationen mer till den specifika målgruppen. Det finns ett 

flertal faktorer att ta hänsyn till när en målgruppsanalys ska göras; demografisk beskrivning (till exempel 

indelning i åldersgrupper), psykologisk beskrivning (till exempel beskrivning av några skilda 

personlighetstyper), levnadsbeskrivning (till exempel bostad och ekonomi) samt beskrivning av konsumtion och 

köpmönster, skriver Pettersson (2003:438).  

   Min målgrupp för detta arbete är nya studenter på Mälardalens högskola som avser att flytta till Eskilstuna. 

Målgruppen är således både män och kvinnor. Enligt den enkätundersökning jag gjorde på de nuvarande boende 

hos Eskilstuna Kommunfastigheter kunde jag se att den vanligaste åldern var 18 till 25år, vilket också Eskilstuna 

Kommunfastigheter har erfarenhet att de nyinflyttade studenterna är enligt de tidigare enkätundersökningar som 

genomförts.  

   För att få ytterliggare förståelse för målgruppen valde jag att genomföra åtta intervjuer med studenter som idag 

är boende hos Eskilstuna Kommunfastigheter. Dessa intervjuer publicerade jag sedan i informationsmaterialet. 

Självklart är jag medveten om att en enda student inte kan representera alla studenter i området, och därför blir 

reportagen endast en inblick i hur livet kan vara. Jag vill på detta sätt lyfta fram hyresgästerna och min 

förhoppning med dessa intervjuer är att alla som läser materialet ska hitta någon person att identifiera sig med.  

2.3 ATTITYDER 
Jag genomförde en enkätundersökning för att se vilka attityder som studenter som bor hos Eskilstuna 

Kommunfastigheter idag har om kommunikation. Se bilaga Resultat av Enkät för information om exakta 

procentsatser. I denna såg jag att en betydande majoritet av målgruppen hade sett något eller några 

informationsenheter från Eskilstuna Kommunfastigheter det senaste året. De flesta ansåg även, eller till viss del 

att Eskilstuna Kommunfastigheters hemsida och broschyr om studentlägenheter var anpassade till studenter, 

informativa och lättlästa. Vad gällande Eskilstuna Kommunfastigheters tidningsannonser verkade det dock inte 

som att så stor del av målgruppen lagt märke till detta eftersom majoriteten inte visste om dessa var anpassade 

till studenter, informativa eller lättlästa.  

   I enkätundersökningen framkom ett flertal positiva attityder vad gällande Eskilstuna Kommunfastigheters 

kommunikation, bland annat många ansåg att den var målgruppsanpassad, tydlig och kortfattad. De negativa 

attityderna som kom fram var bland annat att många ansåg att de inte fick riktad information tillräckligt ofta, 

materialet kunde göras snyggare och att fler bilder på bostäder behövdes. Se bilaga VI Resultat av enkät för mer 

information.  
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2.4 PUBLICERING 
Syftet med mitt examensarbete var att komma fram till en eller flera lämpliga informationskanaler, det vill säga 

publicering, för Eskilstuna Kommunfastigheter att kommunicera med målgruppen nyinflyttade studenter. Nedan 

kommer jag att gå igenom de frågor i den genomförda enkätundersökningen som har med publicering att göra. 

För information om övriga svarsalternativ än de vinnande två, se bilagan VI Resultat av enkät. I den 

enkätundersökning jag genomförde vid projektets början ställde jag frågor om vilka informationskanaler som 

målgruppen föredrog. Det visade sig då att de flesta, 88 %, ansåg att det hade varit lätt eller mycket lätt att få tag 

på information om sitt nuvarande boende hos Eskilstuna Kommunfastigheter.  

2.4.1 Informationskanal för det nuvarande boendet 
De flesta, 55 %, hade använt sig av internet som informationskanal när de hittade sitt nuvarande boende (se fråga 

3.2 i bilagan Resultat av enkät). Vid denna fråga hade jag bett målgruppen att numrera svarsalternativen i den 

ordning de använde sig av informationskanalerna, en fråga som jag testat i pilotundersökningen innan utskicket 

skedde. Tyvärr visade det sig att de flesta inte förstod en sådan fråga, vilket också Ejlertsson skriver (2005:83). 

Vid de fall där respondenterna endast kryssat i ett svarsalternativ tolkade jag detta som att det var den enda 

informationskanalen de använt sig av. På de svarsenkäter där numrering skett använde jag mig endast av siffran 

ett eftersom detta torde vara den informationskanal de mest använt sig av. Anledningen till varför de använt sig 

av just internet mest verkade vara av bekvämlighetsskäl. Många skrev nämligen att det var enklast och smidigast 

att titta på Eskilstuna Kommunfastigheters hemsida.   

2.4.2 Informativ och pålitlig  
De flesta, 32 %, ansåg att internet var en informativ kanal för informationssökning om Eskilstuna 

Kommunfastigheter. På andra plats kom direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter, då 18 % ansåg att 

denna kanal var informativ.  

   Vad gällande pålitlighet ansåg de flesta, 18 %, att internet var den mest pålitliga källan och även här kom 

direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter på andraplats med 17 %.  

2.4.3 Informationskanaler för framtida sökningar 
På frågan 3.7 om vilka informationskanaler som målgruppen skulle använda sig av för informationssökning om 

bostäder i Eskilstuna kom internet på första plats. 22 % ansåg nämligen att de mycket troligt eller troligt skulle 

använda sig av denna kanal. På andra plats kom både direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter samt 

tidningsannons med 20 % vardera.  

2.4.4 Anpassning till informationskanalen  
Sammanfattningsvis var det internet som var den informationskanal som både flest använt sig av och som flest 

skulle använda sig av i framtiden, tätt följt av direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter. Jag har försökt 

anpassa informationen så att den ska passa bra i båda dessa informationskanaler. Detta har jag gjort genom att 

dels lägga upp materialet som en nedladdningsbar pdf på hemsidan för att på så sätt behålla typsnitten i arbetet 

trots att det finns på internet (Bergström, 2004:133).  

   Vad gällande formatet har jag tagit hänsyn till flertal aspekter; funktionen av den färdiga trycksaken, eventuell 

användning av standardformat, tekniska aspekter samt distributionssätt (Pettersson, 2003:190). Jag kom då fram 
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till att trots det faktum att materialet ska ligga på internet, kan det hända att en student vill skriva ut det på sin 

vanliga skrivare hemma som endast klarar av standardformaten. Således valde jag formatet A4.  

2.5 MATERIALUTFORMNING 
Eftersom materialet skulle fungera både på internet och som direktutskick var möjligheterna till olika 

informationsmaterial lite begränsade. Jag kunde till exempel inte göra en hemsida, då denna endast är anpassad 

för internet. Jag kunde heller inte ett alltför långt material eftersom detta skulle innebära höga portokostnader. 

De förslag jag kom fram till skulle passa bäst var någon form av broschyr eftersom denna både kan läggas upp 

på internet samt även tryckas upp och göras som ett direktutskick. Efter samtal med Anna Bergström på Intro 

Media, som är Eskilstuna Kommunfastigheters grafiska kontaktperson, beslutade jag mig för att vidareutveckla 

en idé som redan fanns i företaget. Med jämna mellanrum kommer nämligen ett informationsmaterial från 

Eskilstuna Kommunfastigheter i formen av en reportagetidning, Trappuppgången. Jag valde därför att göra mitt 

informationsmaterial som en försmak av denna eftersom igenkänning är en viktig faktor i den psykologiska 

uppfattningen. Igenkänning är också det lättaste sättet att minnas (http://www.cs.umu.se/~leo/HCI/tobbe.html). 

Min förhoppning med detta är alltså att de nyinflyttade studenterna som ser mitt material i form av tidning med 

avsändaren Eskilstuna Kommunfastigheter får en positiv bild av detta och på så sätt får en positiv bild av 

Trappuppgången. Med en reportageliknande text och lockande bilder har jag sedan försökt beskrivit hur en 

student upplever att bo i det specifika området.  

2.5.1 Text  

2.5.1.1 Läsbarhet  

Läsbarhet involverar läsarens förmåga att förstå texten och bilderna. Det beror bland annat på läsarens kunskaper 

om ämnet, intressen och förmåga att strukturera materialet. Med en bra läsbarhet av en text ökar läsarens 

förståelse för den och på så sätt också förståelsen och inlärningen (Pettersson, 2002:50). Enligt de 

textutprovningar jag genomfört visade det sig att texterna hade hög läsbarhet.  

2.5.1.2 Läslighet 
Vad gällande läslighet har det mer att göra med textens utförande och nedan tänkte jag ta upp de viktigare 

faktorerna som styr läsligheten av en text (Pettersson, 2003:392).  

2.5.1.2.1 Teckensnitt  
Teckensnitt delas in i huvudgrupperna antikvor och sanserifer. Mina val av typsnitt i mitt informationsmaterial 

har jag baserat på nedan presenterad fakta från Effektiv visuell kommunikation (Bergström, 2004:130). 

Antikvor Kännetecken är att de har seriffer, en växlande rytm mellan tjocka grundstreck och tunna 

hårstreck. Inom gruppen aktikvor finns undergrupperna diagonalantikva (mjuka och tilltalande 

bokstäver med rundande seriffer som har hög läsbarhet), transantikva (stor kontrast mellan 

grundstreck och hårstreck och förekommer i all form av visuell kommunikation) samt 

vertikalantikva (stor kontrast mellan grundstreck och hårstreck och serifferna är tunna och 

horisontella och passar bra till högtider).  
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Brödtexten (och bildtexterna) i mitt arbete valde jag att ha i antikvan diagonalantikva, närmare 

bestämt Garamond tack vare den höga läsbarheten. Garamond är även ett typsnitt som Pettersson 

rekommenderar (2003:392).   

 

Sanserifer Teckensnitt inom sanseriffer saknar seriffer, har en jämntjock konstruktion och saknar den 

växlande rytmen. Eftersom bokstäverna har en sådan enkel och geometrisk form anses detta 

teckensnitt oftast passa bäst på rubriker, varför jag också valde just en sanserif (Frutiger) i mina 

rubriker.  

2.5.1.2.2 Teckengrad 
Pettersson skriver att läsbarheten i böcker är bra när teckengraden är nio till tolv punkter, då detta är anpassat 

efter läsavståndet (2003:393). Jag har därför valt att använda mig av teckengraden elva punkter på brödtexten. 

Eftersom bildtexterna ska skilja sig från den övriga texten har jag valt storleken nio punkter där (Pettersson, 

2004:223).  

2.5.1.2.3 Radlängd  
Radlängden ska vara mellan 40 till 50 tecken per rad, vilket jag också anpassat raderna efter i mitt informations-

material (Pettersson, 2003:486). 

2.5.1.2.4 Radavstånd 
Avståndet mellan bokstäverna påverkar läsbarheten. En tumregel man kan gå efter är att radavståndet ökar 

proportionellt med teckengraden ungefär upp till 14 punkter för att sedan minskas proportionellt och vid 18 

punkter vara exakt samma värde. Därefter minskas radavståndet ytterliggare eftersom det annars skulle bli för 

stort radavstånd mellan raderna i en text. De flesta formgivare anser att en, två eller tre punkters större kägel än 

teckengrad främjar läsbarheten (Bergström, 2004:138). Således valde jag radavstånd på 11 vid bildtexten och 13 

vid brödtexten. Vid mellanrubrikerna i storlek 19 valde jag att ha radavståndet 17 och i de större rubrikerna som 

är i storlek 32 valde jag radavståndet 30. 

2.5.1.2.5 Ordmellanrum 
Mellanrummet mellan orden i texten kan främja, eller försvåra, läsningen. Enligt Bergström kan man använda 

sig av standardinställningar när man avser att trycka sitt material (2002:140). Eftersom detta är en av 

grundtankarna med mitt material har jag således använt de standardinställningar som finns i datorn om detta 

moment.  

2.5.1.2.6 LIX 
LIX är ett hjälpmedel för att ta reda på hur pass svårläst en text är genom antagandet att ju fler långa ord och 

långa meningar en text innehåller, desto mer svårläst är den. LIX är summan av två uträkningar, dels den 

procentuella andelen långa ord (minst sju bokstäver) och dels medeltalet ord per mening. Enligt Pettersson 

stämmer nämligen detta ofta överens med vad människor tycker om en text (2003:377). LIX-tabellen ser ut 

enligt följande (Melin och Lange, 2000:166): 
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Skönlitteratur  33 lätt 

Dags- och veckopress 39 medelsvår 

Saklitteratur  47 svår 

Facklitteratur  56 mycket svår 

 

Jag har försökt anpassa mina texter så att de ska ligga på en medelsvår nivå, eftersom jag tror att detta passar 

målgruppen bra. Enligt mina utprovningar är detta också ett bra val. För att räkna ut LIX enkelt använde jag mig 

av en LIX-räknare (www.lix.se).  

   Skillnaden mellan texten om Lagersberg och texten om Skogsängen är relativt stor. Detta beror på att jag 

använt mig av fler långa ord samt längre meningar i denna text. Utprovningarna av texterna visade dock att 

målgruppen inte ansåg att denna text var svårare att förstå än övriga, därför valde jag att behålla den som den var 

i sin helhet.  

Texternas LIX ser ut som följande: 

Brunnsbacken  42 

Centrum, korridoren Vakteln 41 

Centrum, korridoren Valfisken 42 

Fröslunda  42 

Lagersberg  35 

Nyfors, korridoren Facklan 40 

Skogsängen  45 

Viptorp  38 

2.5.1.3 Läsvärde 
Läsvärdet av en text är relaterat till innehållet (Pettersson, 2003:396). På så sätt är läsvärdet ett subjektivt värde 

eftersom många människor ofta har olika behov vid olika tillfällen. Utprovningarna visade att texterna var 

informativa och bra. Utprovningsperonerna ansåg även att det var bra att texterna var uppdelade i korta stycken 

med samma rubriker eftersom det då var lättare att jämföra de olika områdena, vilket också var min tanke med 

detta. För mer information om utprovningarna se bilaga VII Resultat av utprovningar.  

2.5.2 Bilder 
Eftersom jag har erfarenhet av att fotografera var det ett självklart val för mig att fotografera alla bilder i 

informationsmaterialet. I följande avsnitt kommer jag att gå igenom några av de faktorer jag tagit hänsyn till när 

jag fotograferade. 

2.5.2.1 Formatet  
Det rektangulära formatet Bilder i liggande format har fördelen med att det är naturligt för läsaren med 

ögonrörelser i sidled. Dessa bilder öppnar också upp sig på ett inbjudande sätt. 

Stående bilder skapar dynamik i höjdled, detta kan dock ibland uppfattas som 

trångt och ogeneröst.  

Det kvadratiska formatet Detta format är mindre vanligt, kanske på grund av att det ibland upplevs som 

statisk och därmed ospännande samt svårarbetat.  
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Det sköna formatet Detta format har sin härkomst från det den välkända proportionen Gyllene 

Snittet. Gyllene Snittet kan beskrivas enligt den klassiska talserien där summan 

av de två föregående talen bildar nästa tal; 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så vidare. 

Detta format ligger bland annat till grund för artiketur, skulptur, möbler och 

andra bruksföremål (Bergström, 2001:28-31). Jag har valt att använda mig av 

detta format vid alla bilder (förutom de frilagda) eftersom det som sagt är ett 

dokumenterat bra format. (Se bilaga IX Bilder i informationsmaterialet).   

2.5.2.2 Bild i tredjedelar 
Kompositionen inom bilden är viktig. En princip som jag valt att använda mig 

av vid de flesta bilder är den så kallade tredjedelsindelningen (The Rule of 

Thirds). Med denna har jag skapat ett asymmetisk och dynamisk rutsystem. På 

detta sätt skapades kontraster mellan större och mindre partier när jag placerade 

det viktigaste i bilden i ett av korsen (Bergström, 2001:34). (Se bilaga IX Bilder 

i informationsmaterialet).  
 

Denna bild är indelad enligt tredjedelsprincipen. Den är 

också beskuren enligt det sköna formatet.  

2.5.3 Formgivning 
I detta avsnitt kommer jag att visa uppslag från det informationsmaterial jag har producerat. Eftersom alla sidor 

är upplagda på liknande sätt väljer jag att visa uppslag från en av sidorna. (Se bilaga VII Informationsmaterial 

för att se hur informationsmaterialet ser ut komplett).  

2.5.3.1 Marginaler 
När jag gjorde marginaler i mitt arbete valde jag att ha en 

mindre innermarginal (12,5 mm) eftersom två 

innermarginaler bredvid varandra i ett uppslag skapar för 

stort mellanrum (Nilsson, 1996:57). Yttermarginalerna 

valde jag att ha på 20 mm.  
 

Uppslag hämtat från mitt informationsmaterial, sidan 7 – 8.  

Här ser man att innermarginalen är mindre än yttermarginalen av texten.  

2.5.3.2 Spalter  
Enspalt passar bra till långa löpande texter, men är inte så flexibelt när det gäller placering av bilder. Tvåspalt 

främjar god läslighet och ger också möjligheter till en bra radlängd. Detta alternativ uppleva dock ibland som 

statisk och tråkig, men indelningen passar de flesta sammanhang. Tre spalter eller fler innebär att formgivaren 

får riktigt bra möjligheter att variera bilder och text.  
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Det gäller dock att se till att spalterna inte blir för 

korta eftersom en sådan radlängd försämrar 

läsligheten (Pettersson, 2004:220). Eftersom jag ville 

behålla den optimala radlängden om 40 - 50 tecken 

per rad valde jag att använda mig av två spalter i mitt 

arbete (Pettersson, 2003:486). 
Uppslag hämtat från mitt informationsmaterial sidan 7 – 8.  

Här är de två spalterna i fokus. 

2.5.4 Bildplacering 
Det är viktigt att placera bilderna i ett informationsmaterial bra 

eftersom de har ett högt observationsvärde och utgör på så sätt en 

dominant del av helhetsintrycket. Det är också viktigt att ta hänsyn 

till bildens innehåll och riktning när man placerar den eftersom 

detta styr läsarens blick över sidan. För att skapa dramatik till en 

layout kan man med fördel kombinera frilagda bilder med övriga 

bilder (Pettersson, 2004:222). Även Nilsson skriver att detta gör att 

layouten blir mindre statisk (1996:59). 

   Jag har tänkt på dessa faktorer när jag placerat ut bilderna i  

mitt informationsmaterial. Jag har därför inte några bilder som  .  

ligger för tätt inpå texten och gör så att raderna för alltför korta.  

Jag har också valt att blanda frilagda bilder och andra bilder för att  

skapa dramatik och livlighet åt layouten.  
 

Uppslag hämtat från mitt informationsmaterial sidan 8. 

Här ser man en frilagd bild på en gitarr till höger.  

2.5.5 Övrigt vid utformning  

2.5.5.1 Färg 
Eftersom detta informationsmaterial kanske 

kommer att tryckas anpassade jag alla bilder 

till tryck. Jag använde därför endast CMYK 

färger.  

   I mitt informationsmaterial har jag använt 

olika färger till de olika avsnitten. Vid valet av 

dessa färger har jag utgått från Effektiv visuell  

kommunikation (Bergström, 2004:294).  På sidan 3 syns färgkodningen  

Bergström skriver här att den blå färgen i allmänhet 

ger intryck av kyla, medan de röda färgerna ger intryck av värme och ger en upprymd stämning. Jag har därför 

valt att utforma rubrikerna i de olika avsnitten i en gul-röd färgskala.  

   Färgerna var också någonting jag tog upp i de utprovningar jag genomförde. Det visade sig här att 

utprovningspersonerna ansåg att färgerna gult, orange och rött passade jättebra. De menade också att det är 
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snyggt att jag använde mig av en färgskala eftersom det på så sätt är lättare att hitta (se VII Resultat av 

utprovningar för mer information).  

2.5.5.2 Val av intervjupersoner 
De personer som jag bestämde mig för att intervjua valde jag slumpvis ut. Jag ville ha en person från varje 

område, således använde jag mig av den lista på studerande hyresgäster som Eskilstuna Kommunfastigheter 

förvaltar. Urvalet inom personerna som bodde i områdena skedde genom en slumpgenerator och sökning av 

numret till personerna gjordes genom www.eniro.se. Detta slumpade det sig så att jag gjorde intervjuer med sex 

kvinnor och fem män, i åldern 21 till 40 år.  

2.5.5.3 Faktaruta 
När jag utformade frågorna i faktarutan utgick jag huvudsakligen från respondernas åsikter i 

enkätundersökningen. (Se bilaga VI Resultat av enkät). De allra flesta ansåg att samtliga faktorer som jag radat 

upp var av mycket stor eller stor betydelse i ett informationsmaterial. Undantaget gäller ”Närservice”. Med 

närservice avsåg jag livsmedelsaffärer. Efter att ha läst responderas svar kan jag dock se att detta var lite otydligt 

då fler personer skrivit ”mataffär” när de själva ska rada upp fler faktorer som är av betydelse (fråga 4.9). Jag har 

därför valt att döpa detta till just ”mataffär” i faktarutan så att inga missförstånd ska uppstå.    

   Avståndsberäknaren har jag gjort med Eniros hjälp (www.eniro.se). Med centrum avser jag Fristadstorget och 

avståndet är beräknat på bilväg. Den närmaste busslinjen har jag tagit reda på med hjälp av Länstrafikens 

hemsida (www.lanstrafiken.se). Utöver detta har jag använt mig av material från Eskilstuna Kommunfastigheter 

samt pratat med min kontaktperson där för att komplettera där det behövs.  

3 UTPROVNING 
Efter att jag hade producerat informationsmaterialet anordnade jag två utprovningar vid två skilda tillfällen. 

Anledningen till varför jag ville göra utprovningarna var för att se hur effektiv informationen var och vad som 

kunde förbättras. 

 

3.1 UTPROVNINGSPERSONER 
Jag valde att använda mig av personer som skulle kunna ingå i den tänkta målgruppen nyinflyttande studenter. 

Utprovningspersonerna var således manliga och kvinnliga studenter. Åldern på dem var mellan 22 – 25 år och 

orsak till detta var jag i enkätundersökningen kunde se att de flesta boende hos Eskilstuna Kommunfastigheter 

idag var inom just detta åldersspann (se bilaga VI Resultat av enkät för mer information). 

   Utprovningarna var inte specifikt riktad mot just Eskilstuna Kommunfastigheters hyresgäster, utan mot 

studenter i Eskilstuna. Det bästa hade självklart varit om jag funnit personer som precis nyligen flyttat till 

Eskilstuna eftersom det är den exakta målgruppen för informationsmaterialet. Tyvärr visade det sig att detta var 

svårt att finna då utprovningarna genomfördes i slutet av terminen och således flyttar inte speciellt många 

studenter till Eskilstuna just då, de flesta väntar med flytt till hösten. Jag genomförde inte heller utprovningarna 

med personer som i dagsläget bor hos Eskilstuna Kommunfastigheter då jag ansåg att det finns ett större värde 

att intervjua andra personer med målet att locka dem till Eskilstuna Kommunfastigheters bostäder.  
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3.2 METOD 
När jag gjorde de båda utprovningarna använde jag mig av en kommunikationsmodell med cybernetisk 

inriktning, vilket är en modell som betonar feedback (Fiske, 2004:37).  

   Eftersom jag anordnade två utprovningar arbetade jag även efter den iterativa metoden (fortlöpande 

utvärderingar). Detta betyder att jag i flera omgångar (två omgångar) testade mitt material för att skaffa mig 

reaktioner från läsarna och på så sätt kunna förbättra slutmaterialet (Allwood, 1998:66-67).  

   Jag använde mig av metoden fokusgrupp för utprovningen, vilken innebär att en mindre grupp cirka fem till 

åtta personer (i mitt fall sju personer till vartdera tillfället) fick reagera på designen i mitt arbete (Kruger, 

2000:141). Eftersom detta är en grupprocess hade jag förberett frågor som de kunde diskutera tillsammans och 

på så sätt komma fram till en bra synpunkt (Se bilaga VI Resultat av utprovningar). Fokusgrupper är bra för att 

snabbt få några användares åsikter (Kruger, 2000:141).  
 

4 SLUTDISKUSSION 
Syftet med mitt examensarbete var att komma fram till en eller flera lämpliga informationskanaler att 

kommunicera gentemot målgruppen nyinflyttade studenter. De huvudfrågor som jag baserat mitt arbete på var 

hur nuvarande boende studenter uppfattar Eskilstuna Kommunfastigheters kommunikation samt hur 

informationsdesign kan användas för att väcka studenters intresse för Eskilstuna Kommunfastigheters bostäder. 

Som underfrågor har jag tagit reda på vilka informationskanaler som målgruppen föredrar samt vilken typ av 

information som bör ingå i ett informationsutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter. 

   Den teori som jag valt att basera arbetet på är hermeneutik och den hermeneutiska spiralen eftersom jag hela 

tiden har ökat min förståelse för arbetets problematik genom ett flertal undersökningar jag genomfört på 

målgruppen.  

   Den första metoden jag använt mig av är den kvantitativa metoden eftersom denna metod är bra då man vill ha 

fram åsikter. Jag genomförde därför en enkätundersökning med tillhörande påminnelseutskick till nuvarande 

boende studenter hos Eskilstuna Kommunfastigheter för att få svar på mina frågeställningar samt få ökande 

kunskaper om målgruppen till den målgruppsanalys jag genomförde. Sammanlagt skickades enkäten ut till 52 

kvinnor och 48 män, enligt den slumpvalsprincipen som jag tillämpade. Totalt inkom 47 % av de utskickade 

enkäterna. Denna kvot är inte vetenskapligt signifikant enligt Ejlertsson men på grund av tidsbrist valde jag ändå 

att godta denna kvot som en vägledning i mitt fortsatta arbete (2003:54). Det bästa hade varit om jag gjort fler 

påminnelser för att på så sätt komma upp i den vetenskapliga nivån för enkätundersökningar på 80 %. 

Enkätsammanställningen kan således påverkas av detta. Vad som var lite besynnerligt med de inkommande 

svaren var att kvinnorna var överrepresenterade. De stod nämligen för hela 77 % av svaren, och detta kan således 

också påverka enkätsvaren.  

   Den andra metoden jag använt mig av är den kvalitativa metoden genom de utprovningar jag gjort på mitt 

informationsmaterial.   

4.1 ATTITYDER 
I den genomförda enkätundersökningen kunde jag se att en majoritet av målgruppen hade sett något eller några 

informationsenheter från Eskilstuna Kommunfastigheter det senaste året. De flesta ansåg att Eskilstuna 
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Kommunfastigheters hemsida och broschyr om studentlägenheter var anpassade till studenter, informativa och 

lättlästa. I enkätundersökningen framkom många positiva och negativa attityder vad gällande Eskilstuna 

Kommunfastigheters kommunikation gentemot studenter. Jag har valt att försöka behålla de positiva och arbeta 

med de negativa när jag producerade mitt informationsmaterial.  Negativa synpunkter som kom fram var bland 

annat att bilder saknades på hemsidan. Således har jag baserat mitt informationsmaterial på just foton, och därför 

torde denna synpunkt ändras. Många ansåg även att materialet skulle kunna göras snyggare, vilket jag försökt 

göra med mitt informationsmaterial. Enligt de utprovningar jag genomfört har jag även lyckats med detta.  

4.2 INFORMATIONSDESIGN 
När jag utformade mitt informationsmaterial tog jag fasta på ett flertal principer inom informationsdesign för att 

det skulle bli så informativt som möjligt och därför torde informationsmaterialet inneha god informationsdesign. 

God informationsdesign gör nämligen vardagslivet enklare för de människor som behöver information 

(Pettersson, 2003:591-192). 

4.3 INFORMATIONSKANALER 
I de inkommande enkätsvaren kunde jag se en tydlig trend vad gällande föredragna informationskanaler. Den 

informationskanal som både flest personer hade använt sig av vid sökandet av bostad hos Eskilstuna 

Kommunfastigheter samt troligtvis skulle använda sig av i framtiden var internet. Den informationskanal som 

kom på andra plats överhuvudtaget var direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter. (För mer information 

se bilaga VI Resultat av enkät). Följaktligen valde jag att göra ett informationsmaterial som kunde användas på 

internet, men även skickas ut som ett direktutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter. Lösningen blev att göra 

informationsmaterialet som en tidning, Studentuppgången, för att således knyta an till deras redan existerande 

kundtidning, Trappuppgången.  

   För att jag inte skulle behöva ta hänsyn till det eviga problemet om att typsnittet i mitt informationsmaterial 

skulle ändras vid publicering på internet, valde jag att spara arbetet som en nedladdningsbar pdf. På så sätt 

behålls typsnittet i arbetet trots att det finns på internet (Bergström, 2004:133).  

   Vad gällande formatet finns det ett flertal aspekter jag har tagit i åtanke vid valet; funktionen av den färdiga 

trycksaken, eventuell användning av standardformat, tekniska aspekter samt distributionssätt (Pettersson, 

2003:190). Jag kom då fram till att trots det faktum att materialet ska ligga på internet, kan det hända att en 

student vill skriva ut det på sin vanliga skrivare hemma som endast klarar av standardformaten. Således valde jag 

formatet A4.  

4.4 INFORMATION 
I enkätundersökningen undersökte jag vilken information som bör ingå i informationsmaterialet. Jag kom fram 

till att alla de faktorer som jag radat var av stor vikt för målgruppen. Jag valde även att ha en öppen fråga om 

vilka fler faktorer de ville ha information om . När jag skapade informationsmaterialet har jag sedan tagit hänsyn 

till detta och fått med de flesta önskningarna. Genom utprovningarna på materialet kunde jag se att detta var ett 

klokt val då ingen av personerna i utprovningsgrupperna hade några negativa åsikter om innehållet.  
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BILAGA I – Utformning av enkät  
 

Jag har främst tagit fasta på följande principer vid utformningen av enkätundersökningen: Ejvegård (2003:53-57) 

och Ekholm och Fransson (2004:78 – 92), där också rubrikerna nedan kommer ifrån. Jag har valt att dela in dem 

efter utformning av frågor, utformning av layout och övrig beaktning.   

 

1. Utformning av frågor 
Inom denna rubrik beskriver jag vilka faktorer jag tagit i beaktning vad gällande frågorna i enkätundersökningen.  

 

1.1 Frågorna bör vara av hög relevans  
Jag har varit noggrann i utformandet av frågor och på så sätt har jag inte ställt några onödiga frågor. Allt som 

allt innehåller enkäten jag skickade ut 19 konkreta frågor, till detta tillkommer frågor om svarspersonens 

kontaktuppgifter samt bakgrundsinformation om studenten.  

 

1.2 Ska framgå hur respondenten ska svara 
För att förenkla för respondenterna ytterliggare valde jag att under varje huvudrubrik ha en kort förklarande text 

om hur svaret ska anges. I avsnitt tre (om informationskanaler) skrev jag följande text: 

 

”Svara på frågorna genom att fylla i ett svarsalternativ per fråga med ett kryss (om annat ej framgår av 

frågan)”  

 

Vid vissa frågor behövde jag förtydliga för respondenten eftersom jag avsåg ett annorlunda svar än generellt. Vid 

fråga 3.2 skrev jag därför: 

 

”Rangordna med siffrorna 1 – 8. Siffran 1 motsvarar det medium du använde dig mest av och siffran 8 det 

medium du använde dig minst av”  

 

1.3 Ha plats för att kommentera bundna frågor.  
Eftersom det rekommenderas att ha plats för respondenten att kommentera de bundna frågorna valde jag att 

lämna mina två sista frågor helt öppna med många rader. Där fick respondenten chansen att kommentera och ge 

synpunkter på såväl frågeformuleringar såsom enkätutformningen i sig. Min förhoppning är att dessa öppna 

frågor skulle ge mig insikt om min frågeteknik var bristfällig.  

 

1.4 Ha fler svarsalternativ  
Eftersom jag var ute efter att få respondenterna att avge ett mer relativt svar gav jag dem följaktligen ett flertal 

svarsalternativ på samtliga frågor (med undantag från frågan om kön, här är det omöjligt att ge fler 

svarsalternativ än två av förklarig orsak).  
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1.5 Alla ska ha en ruta att kryssa i 
Eftersom det är viktigt att samtliga respondenter svarar på samtliga frågor måste de också ha en ruta att kryssa i 

(Ejlertsson, 2005:75). För att täcka in exakt alla svar bör man därför ha med ett alternativ såsom ”annan” eller 

”vet ej”. I samtliga bundna frågor har jag därför lagt till ett sådant svarsalternativ. De svarsalternativ som jag lagt 

till är följande: 

 Fråga 3.1 ”vet ej” 

 Fråga 3.2 ”annat sätt; ange vilket” 

Fråga 3.4 ”annat sätt, ange vilket” 

Fråga 4.1 ”annat, nämligen” 

Till de bundna frågorna som inte har ett svarsalternativ, såsom fråga 3.5, fråga 3.7 samt fråga 4.9 har jag istället 

valt att göra det till en egen fråga med det nya alternativet, eftersom jag på så sätt hoppas att respondenten ska 

svara mer utförligt.  

 

1.6 Positiva och negativa alternativ 
Det rekommenderas att ha lika många positiva som negativa svarsalternativ eftersom respondenten då kan ta 

ställning på ett rättvist sätt (Ejlertsson, 2005:79). Därför valde jag därför att använda mig av detta i mina bundna 

frågor; 

Fråga 3.1 alternativen är mycket lätt, lätt, svårt, mycket svårt och vet ej 

Fråga 3.4 alternativen är: mycket informativt, informativt, mindre informativt, ej informativt och vet ej 

Fråga 3.5 alternativen är: mycket pålitlig, pålitlig, mindre pålitlig, ej pålitlig och vet ej 

Fråga 3.7 alternativen är: mycket troligt, troligt, mindre troligt, ej troligt och vet ej 

Fråga 4.2 – 4.4 alternativen är: ja, till viss del, nej och vet ej 

Fråga 4.8 alternativen är: stor betydelse, betydelse, mindre betydelse, ej betydelse och vet ej 

 

1.7 Antal svarsalternativ  
För att tvinga respondenten att ta ställning, vilket både kan uppfattas som positivt och negativt i de fall som 

respondenten verkligen inte har en åsikt ska man ha ett jämnt antal svarsalternativ (Ejlertsson, 2005:82). Detta 

har jag följt i största möjligaste mån när jag konstruerade mina frågor och har i princip valt detta sätt vid 

samtliga frågor. Undantaget är fråga 4.2 – 4.4 där jag ansåg det ytterst nödvändigt med ett slags mittalternativ. 

Se stycket ovan för mer information.  

 

1.8 Rangordningsfrågor  
Enligt Ejlertsson bör man vidta största försiktighet vid användandet av rangordningsfrågor eftersom många 

respondenter inte kan hantera denna typ av fråga (2005:85). Trots detta har jag valt denna typ av fråga i fråga 

3.2. Detta var dock någonting jag specifikt frågade om vid min pilotstudie och som där fick positiv respons, se 

avsnitt om pilotstudie för mer information.  

 

1.9 Kvalitetstestade frågor 
Frågorna i bakgrundsdelen är formulerade på samma sätt som Eskilstuna Kommunfastigheter tidigare gjort i sina 

enkätundersökningar och på så sätt kan man lättare jämföra data mellan undersökningarna. Jag har också valt att 
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ha kvar frågan ”Hur hittade du din nuvarande studentbostad hos Kfast” eftersom den är relevant även i mitt syfte. 

Övriga frågor har jag skapat just för mitt syfte, således finns de inte i någon av de andra enkätundersökningarna. 

Fördelen med att använda sig av kvalitetstestade frågor, som jag gjort, är som sagt för att det ska bli lättare att 

jämföra resultatet (Ejlertsson, 2005:8).  

 

2. Utformning av formgivning 
2.1 Enkäten bör se snygg ut 
Då ordet snygg är ett subjekt ord har jag först och främst utgått ifrån mig själv och hur jag upplever hur 

någonting snyggt ser ut. Detta har jag även undersökt i nedan presenterad pilotstudie.  

 

2.5 Tydlig struktur 
För att underlätta för respondenten har jag valt att lägga rutorna i enkätundersökningen efter ett osynligt 

rutmönster. På sätt struktureras rutorna upp och upplevs förhoppningsvis mer lättläst. 

 

2.2 Olika sektioner och färgval 
För att göra enkäten mer åskådlig valde jag att dela in frågorna i olika sektioner. Den första sektionen som 

handlar om kontaktuppgifter och bakgrund gav jag en blå färg och en blå ram, nästa sektion som handlar om 

informationskanaler gav jag en grön färg och således grön ram. Den tredje sektionen som handlar om Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB gav jag en orange färg då deras logga är orange och slutligen gav jag sektionen om 

övriga frågor en ljusblå färg. Även Ejlertsson tar upp behovet av att dela upp enkäten i olika delar med 

gemensamma teman (2005:97). 

 

2.3 Rubriksättning och numrering  
För att göra den ytterliggare åskådlig har jag genomgående använt mig av tydliga rubriksättningar samt tydlig 

numrering av frågorna som härstammar från huvudrubrikerna. Den första frågan i den tredje sektionen heter till 

exempel fråga 3.1, och så vidare.  

 

2.4 Typsnitt 
I enkäten, såsom i följebrevet, valde jag att använda mig av ett typsnitt med seriffer eftersom detta ökar 

läsbarheten (Bergström, 2004:130). När jag valde typsnitt tog jag även hänsyn till att det skulle kunna göras 

kursivt och i fet stil. Efter övervägande valde jag typsnittet Times Roman. 

 

3. Övrigt jag har tagit i beaktning vid utskickandet av enkätundersökningen  
3.1 Följebrev  
Se bilaga IV Följebrev  

 

3.2 Slumpvis utvalning 
För att respondenterna av enkäten skulle bli så slumpvis utvalda som möjligt hade Eskilstuna 

Kommunfastigheter en lista på de studenter som bor i studentboende hos dem rangordnat efter området. Jag 

gjorde helt enkelt så att jag valde vartannat namn på denna lista. 
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3.3 Bifoga svarskuvert 
Enligt flera källor bör man skicka med ett svarskuvert till respondenterna så att de själva slipper lägga ut för 

porto eftersom detta ökar svarandemängden (Ejlertsson, 2005:32). Jag skickade därför med svarskuvert både till 

enkätundersökningen och till påminnelseutskicket. 

 

3.4 Sammanställning av enkäter 
På grund av dels okunskaper om statistikprogram samt tidsbrist i inlärning av statistikprogram dels det faktum 

att min enkät var liten till omfång och gjordes bland relativt få personer valde jag att inte använda ett 

statistikprogram vid bearbetningen av enkäterna (Ejlertsson, 2005:105).  
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BILAGA II –Enkät 
 
 

 
Sida 1    Sida 2 
 

Sida 3    Sida 4  
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Sida 5    Sida 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sida 7
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BILAGA III – Utformning av följebrev 
 
Vid utskickandet av en enkätundersökning ska alltid ett följebrev skickas med där syftet med enkäten har 

formulerats. När jag utformade mitt följebrev har jag gått efter den modell som Ejlertsson förespråkar (2005:39). 

(Se bilaga Följebrev) 

 

Stycke ett 
Här ska man motivera varför undersökningen överhuvudtaget ska genomgöras, man ska således redogöra för 

syftet med enkäten. Såhär skrev jag i detta stycke: 

 
 

Stycke två 
Här ska man framhäva varför personen i fråga har fått enkäten samt vilka andra personer som ingår i 

undersökningen. Man bör även presentera på vilket sätt respondenten gynnas av att svara på enkäten. För att 

framhäva förtjänsten ytterliggare valde jag dessutom att göra den mer attraktiv genom färg och ett annat typsnitt 

så att det skulle särskilja sig från övriga texten. Såhär såg det ut:  

 
 

Stycke tre 
Här ska man framhäva att respondenten är frivilligt att medverka samt att svarskuvertet är portofritt. 



 29

 

Stycke fyra 
Här ska man skriva att respondenternas svar på enkäten behandlas med full konfidentiellt. Detta stycke har jag 

dock valt att placera ovanför stycke tre efter diskussion med pilotgruppen. De ansåg nämligen att meningen om 

att svaren kommer att behandlas konfidentiellt var av hög vikt och därför borde placeras där. För att förtydliga 

detta ytterliggare valde jag att även här förstärka med orange färg samt ett annat typsnitt.  

 

Stycke fem 
Här ska man skriva var respondenterna kan vända sig om de har några frågor eller synpunkter. Eftersom jag 

ansåg att de av självklara skäl borde vända sig till mig om de hade frågor om själva enkäten skrev jag ned min 

mailadress. Jag skrev även ned Eskilstuna Kommunfastigheters mailadress om respondenterna skulle ha frågor 

om företaget. 

 
 

Stycke sex 
Här bör man skriva tack på förhand till respondenten: 

 

 
 

Övrigt 
Underskrift 
Slutligen bör man skriva under brevet. Jag ansåg att eftersom det både är jag och Eskilstuna Kommunfastigheter 

som skickar ut enkäten borde underskriften komma från oss båda.  
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Logga 
För att förtydliga avsändaren bör man också ha med en logga från företaget som skickar ut enkäten. Jag satte 

därför in Eskilstuna Kommunfastigheters logga högst upp till höger för att respondenterna direkt skulle se den. 

Även de kuvert som jag skickade enkätunderökningen i hade en tryckt logga från Eskilstuna Kommunfastigheter 

AB på framsidan.   

 
Påminnelseutskick 
Eftersom svarsfrekvensen inte var tillräcklig hög efter det första utskicket valde jag att göra ett 

påminnelseutskick. Även vid utformandet av påminnelseutskicksföljebrevet finns ett flertal faktorer att ta hänsyn 

till. Här står bland annat att jag inte ska skriva negativa ordalag om varför respondenten inte svarat ännu, därför 

valde jag att bara skriva att jag inte fått in enkäten ännu (Ejlertsson, 2005:44-46). För att göra det tydligare att 

det var frågan om en påminnelse skrev jag detta rätt stort. Även datumet förstärkte jag i påminnelseenkäten då 

jag ansåg att detta är av stor vikt. I påminnelseenkäten la jag till ett stycke om just detta: 

 
 

Inledningstexten i påminnelseenkäten, för hela påminnelseenkäten se bilaga.  
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BILAGA IIII – Följebrev  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följebrevet som skickades ut med den första enkätundersökningen 
 
 

 
Följebrevet som skickades ut med den andra enkätundersökningen (påminnelsen). 
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BILAGA V – Resultat av pilotstudie 
 
Innan utskick av enkät sker bör man göra en pilotstudie för att förhindra att frågor missuppfattas (Ejlertsson, 

2005:35). Jag utförde min pilotstudie den 6/4 kl.18 – 20 och nedan redogör jag för de ändringar som 

pilotgruppen ansåg vara nödvändiga för att förbättra enkäten vid utskick till målgruppen.  

 
Följebrev 

• Förenkla språket. 

• Byt ut ordet målgrupp till mottagare. 

• Byt ut ordet fullständigt mot utförligt. 

• Skriva tydligare om vilken dag som mottagaren ska skicka in enkäten. 

• Markera tydigare vad mottagaren vinner på att genomföra detta. 

• Korta ned brevet. 

 

Bakgrund 
• Gör rymliga rutor istället för parentestecken. 

• Snygga upp layouten och jämnare rutfördelning. 

 

Informationskanaler  
• Byta rubriksättning? 

• Förenkla och omformulera frågorna. 

• Byt plats på fråga 2 och 1. 

• Numrera rubrikerna. 

• Vissa ansåg att jag borde byta ut ordet ”intressetidningar” mot ”prenumerationstidningar” men eftersom 

majoriteten tyckte att jag kunde behålla mitt ursprungliga ord, gjorde jag så också. 

• Öka avståndet i raderna samt öka antalet rader. 

 

Eskilstuna Kommunfastigheter 
• Byta ut målgruppsanpassad till ”dig som student”. 

• Fler rader och större mellanrum i fråga 5 – 7 samt göra dessa frågor lättare.  

• Göra om fråga 8 till en lista istället (mycket intressant, intressant, mindre intressant, vet ej). 

• Göra om fråga 9 enklare. 
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BILAGA VI – Resultat av enkät  
 

2. Bakgrund  
Kön:   
Kvinnor: 36st  

Män: 11st  

Kvinnor
77%

Män
23%

Kvinnor
Män

 
 Diagrammet visar hur många procent som var kvinnor respektive män.  

Ålder: 
18 – 22år: 20st    

23 – 25 år: 17st   

26 – 30 år: 4st   

31+: 6st  

18 - 22 år
42%

23 - 25 år
36%

26 - 30 år
9%

31+ år
13%

18 - 22 år
23 - 25 år
26 - 30 år
31+ år

 
 Diagrammet hur i vilken ålder respondenterna hade i procent  
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Studieform: 
Program  45st   

Fristående kurs  2st 

Annan studieform 0st 

 

Program
96%

Fristående 
kurser
4%

Program
Fristående kurser

 
Diagrammet visar hur många procent som läste fristående kurser och hur många som läste på program 

 

Läser du på: 
Heltid 46st 

Deltid 1st 

 

Deltid
2%

Heltid
98%

Deltid
Heltid

 
 Diagrammet visar hur många som läste på heltid respektive deltid.  
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Boendeform: 
Korridor  18st  

1 Rok  8st  

2 Rok  4st  

3 Rok  9st  

4 Rok  8st  

Korridor
38%

1 Rok
17%

2 Rok
9%

3 Rok
19%

4 Rok
17%

Korridor
1 Rok
2 Rok
3 Rok
4 Rok

 
 Diagrammet visar i procent vilken boendeform respondenterna hade. 

Personer i hushållet 
1 29st  

2 13st  

3 3st  

4+ 2st  

1 person
62%

2 personer
28%

3 personer
6%

4+ personer
4%

1 person
2 personer
3 personer
4+ personer

 
 Diagrammet visar hur många personer i procent som fanns i hushållen.  
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Bostadsområde: 
Brunnsbacken  11st  

Fröslunda  4st  

Nyfors (Facklan) 14st  

Viptorp  3st  

Centrum (Valfisken) 2st  

Lagersberg  1st  

Skogsängen  2st  

Centrum (Vakteln) 10st  

Brunnsbacken
23%

Fröslunda
9%

Lagersberg
2%

Nyfors
31%

Skogsängen
4%

Viptorp
6%

Centrum 
(Valfisken)

4%

Centrum (Vakteln)
21%

Brunnsbacken
Centrum (kv Vakteln)
Centrum (kv Valfisken)
Fröslunda
Lagersberg
Nyfors
Skogsängen
Viptorp

 
Diagrammet visar i procent i vilken område de bodde i. 



 37

3. Informationskanaler 

3.1 Hur lätt eller svårt var det att hitta information om ditt nuvarande 
studentboende hos Kfast?  
Mycket lätt 10st 

Lätt 31st 

Svårt 2st 

Mycket svårt 1st 

Vet ej 3st                

Mycket lätt
21%

Lätt
67%

Vet ej
6%

Svårt
4%

Mycket svårt
2%

Mycket lätt
Lätt
Svårt
Mycket svårt
Vet ej

 
 Diagrammet visar i procent hur lätt eller svårt det var att få information om det nuvarande boendet (fråga 3.1) 

3.2 Hur hittade du din nuvarande studentbostad? 
Meningen med denna fråga var att respondenterna skulle rangordna med siffrorna 1 – 8, vilket också stod i 

instruktionerna för frågan. Tyvärr verkar det som att de flesta missat detta och endast kryssat i ett alternativ. 

Detta kan betyda att de endast använde sig av den ikryssade kanalen. Vid sammanställningen har jag därför 

endast tagit hänsyn till den kanal de mest använder sig av.  

 

Genom studentkåren  0st 

Genom högskolan  6st 

Genom kommunen  1st 

Postutskick från Kfast  2st 

Internet   25st 

Telefonkatalogen  0st 

Rekommendation från bekant  11st 

Annat sätt   1st tillfällighet, var och hälsade på 
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Högskolan
13%

Kommunen
2%

Kfast
4%

Internet
55%

Annat
2%

Bekant
24% Högskolan

Kommunen
Kfast
Internet
Bekant
Annat

 
 Diagrammet visar i procent hur information om den nuvarande bostaden skedde, fråga 3.2. 

3.3 Varför använde du dig främst av den informationskanalen?  
Högskolan 

• Eskilstuna Kommunfastigheter stod på högskolan vid terminsstart. 

• Fick lappar hemskickade från högskolan om olika studentbostäder i Eskilstuna, innan jag flyttade hit, 

vilket var det lättaste och smidigaste sättet att gå till väga att skaffa lägenhet. 

• För att jag såg på Mälardalens högskolas hemsida att de garanterade bostad och jag länkade mig vidare 

därifrån. 

• When reading info about the school on their webpagem the link is provided to Kfast in the 

”accomondation” services section. 

• Jag var på studiebesök på högskolan innan jag blev antagen och fick info. När jag sedan fick 

antagningsbeskedet så åkte jag hit på visning direkt.  

• Det var mycket lätt att använda sig av.  

 

Bekant 

• Kändes som enklaste sättet att samla in den information man önskar. 

• En vän bodde här och visste att det fanns lägenheter lediga. Jag visste inget om Eskilstuna och litade på 

henne. 

• Jag kände dem som bodde i den här lägenheten innan, så det var enkelt att ta över den. 

• Litade på kompisen. 

• En kompis berättade och man kollade upp det, och att det var nyrenoverat. 

• Många av mina vänner bodde i Facklan. Jag flyttade då hit på grund av bekvämlighet. 

• Bra sätt när man inte känner så många. 

• Det bara blev så. 

• Min pojkvän bodde här innan mig och han trivdes jättebra. 
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• Eftersom det var svårt att veta vilka lägenheter som var studentlägenheter bortsett från 

studentkorridorer. 

• Mina föräldrar har en bekant som jobbar på Eskilstuna Kommunfastigheter. Han fixade lägenheten åt 

mig.  

 
Internet 

• Internet gör lättillgänglig information, söker det mesta på Internet. 

• Letar oftast bostad på nätet och att jag visste att Eskilstuna Kommunfastigheter har studentrabatt. 

• Letade på hemsidor till olika bostadsbolags samt Eskilstuna kommuns hemsida. 

• Känns som den uppdateras ofta, eller borde göra det. Hade bekant som bor i samma hus och hade sett 

hur hennes lägenhet såg ut.  

• Enklast och smidigast. 

• För jag kände ingen Eskilstuna och då är enklaste vägen att söka alternativ via internet och kommunen.  

• Det var lätt att se på nätet vad som fanns till buds i lägenhetsväg. Dock stod det inte där om det fanns 

lägenheter ledig utan detta förmedlades via telefon. 

• Det var enklaste sättet att få en överblick över bostäder i Eskilstuna eftersom jag inte kommer härifrån. 

• Lätt att se vad som fanns ledigt. 

• För att det var lätt, enkelt att få information via nätet då man befann sig utomlands. 

• Enklaste och snabbaste. 

• Det är på hemsidan lediga lägenheter annonseras. 

• Enkelt informativt. 

• Det var enklast då man kommer från en annan ort och flyttar till ett ställe man inte känner någon i.  

• Bodde på annan ort. 

• Lättaste. 

• Enkelt att klicka sig fram mellan olika boföretag. 

• Lättillgängligt med internet och bor ursprungligen i en annan stad. 

• För att vi bodde på annan ort och då var det lättast att leta på internet. 

• Jag letade bostad och visste att de har en hemsida därför besökte jag den och fick genast erbjudande om 

lediga studentlägenheter.  

• Det var lättast. Brukar oftast använda internet om jag vill ta reda på något, i det här fallet en bostad.  

• Enkelt att leta ledig bostad via hemsidan. Man kan söka när man vill och slipper tänka på öppettider.  

• Det var det smidigaste eftersom man kunde gå in och titta närhelst man hade tid.  

 

Postutskick från Eskilstuna Kommunfastigheter  

• Hade bråttom med att hitta en lägenhet. Ringde runt till olika privatpersoner som hyrde ut, men inget 

som lockade. Såg Eskilstuna Kommunfastigheter och gillande att lägenheten var ny. 

• Eftersom det var det första sättet jag fick reda på om studentbostäder. Plus att de informerade ganska 

bra. Fick dock göra ganska mycket jobb själv.  
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Kommunen 

• För att jag ville ha snabb och pålitlig information om lediga lägenheter. Jag tyckte att kommunen borde 

ha sådan information. 

 

Annat sätt 

• Tillfällighet, hade kompis som bodde på Vakteln, Internet är smidigt. 

 

3.4 Hur informativ är följande informationskanaler för informationssökning om Kfast? 
  Mycket  Informativt Mindre Ej Vet     Bortfall 

informativt  Informativt informativt ej 

Genom Studentkåren  5 9 2 26      5 

Genom högskolan  1 13 13 4 15      1 

Genom kommunen 4 7 13 2 21      0 

Postutskick från Kfast 3 18 8 3 15      0 

Internet   17 21 3  2 2        2 

Telefonkatalogen   4 5 7 30      0 

Rekommendation från bekant 11 15 5 2 14      0 

Studentkåren
4%

Högskolan
12%

Kommunen
9%

Kfast
18%

Internet 
32%

Telefonkatalogen
3%

Bekant
22% Studentkåren

Högskolan
Kommunen
Kfast
Internet 
Telefonkatalogen
Bekant

 
Diagrammet visar antal procent som ansåg att informationskanalen var mycket informativ eller informativ, fråga 3.4. 

 

3.5 Hur pålitlig är följande typer av annonsering?  
 

  Mycket  Pålitlig Mindre Ej Vet     Bortfall 

pålitlig  pålitlig pålitlig ej 

Tv-annonsering  8 19 8 3 7        2 

Internetannonsering 8 29 6  2        2 

Annonsering i      9 25 5 1 5        2 

dagstidningar   
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Annonsering i  4 29 4 2 6        2 

intressetidningar   

Affischering  2 22 13 3 5       2 

Direktutskick  8 28 7 1 1       2 

SMS  1 8 21 2 2       11 

Telefonsamtal  2 19 13 7 4        2 

TV
13%

Internet
18%

Dagstidning
16%Intressetidning

11%

Affischering
11%

Direktutskick
17%

SMS
4%

Telefon
10%

TV
Internet
Dagstidning
Intressetidning
Affischering
Direktutskick
SMS
Telefon

 
Diagrammet visar antal procent som ansåg att informationskanalen var mycket pålitlig eller pålitlig, fråga 3.5. 

 

3.6 Finns det någon annan typ av annonsering som du tycker är pålitlig? 
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Ja, finns väl många (se ovan). 

• Litar inte på något. 

• I dagsläget kommer jag inte på något. Internetannonsering känns mest pålitligt just för att man på en 

gång kan klicka sig vidare på Eskilstuna Kommunfastigheters egen hemsida. 

• Direktutskick i samband med studentstarten till nya studenter. 

• Ha en monter på högskolan ibland. 

• Annons på studentblocket som ges ut gratis på högskolan varje år. 

• Information på tavlan på nedre våningen. 

• Nej, det mest pålitliga är att lyssna till vad folk som har Eskilstuna Kommunfastigheter har att säga. 

• Informera med hjälp av representanter på högskolans intromässa och så vidare. 

• Mässa, aktuell info, gammal info is crap. 

• Vet inte riktigt vad som menades med pålitlig… Tolkar det som i vilken grad informationen går fram 

till målgruppen… Skulle vara bra om någon från Eskilstuna Kommunfastigheter besökte Mälardalens 

högskola och ”föreläste” om studentlägenheter. Då skulle man få möjlighet att fråga.  

• Radio? 

• När skolan börjar efter sommaren och julen så kommer det mycket företag och gör reklam i skolan. 

Detta är ett mycket bra tillfälle för Eskilstuna Kommunfastigheter att visa sig. 
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3.7 Vilket tillvägagångssätt skulle du använda dig av för informationssökning 
om bostäder i Eskilstuna?  
 

  Mycket  Troligt Mindre Ej Vet     Bortfall 

troligt  troligt troligt ej 

Tv-annonsering  3 7 20 14 1        2 

Internetannonsering 34 9 1  1        2 

Annonsering i      10 21 9 3 3        1 

dagstidningar   

Annonsering i  5 11 20 8 1        2 

intressetidningar   

Affischering  2 15 16 11 2        1 

Direktutskick  13 17 8 5 2        8 

SMS   3 18 24 1        8 

Telefonsamtal  8 5 16 17 1       0 

TV
7%

Internet
22%

Dagstidning
20%Intressetidning

10%

Affischering
11%

Direktutskick
20%

SMS
2%

Telefon
8%

TV
Internet
Dagstidning
Intressetidning
Affischering
Direktutskick
SMS
Telefon

 
Diagrammet visar antal procent som ansåg att de troligen eller mycket troligen skulle använda sig av det 

tillvägagångssättet, fråga 3.7. 
 

3.8 Finns det något annat tillvägagångssätt som du skulle använda dig av? 
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Annonsering på annon-s/informationstavlan i skolan. 

• From friends. 

• Rekommendation av en vän. 

• Rekommendation från pålitliga vänner, bekanta och familj. 

• Högskolan kanske. 

• Inget speciellt, om någon man känner som kanske bor på samma plats har lite information. 

• Jag skulle nog besöka kontoret istället. 
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• Som tidigare, att någon berättade om Kfast på MDH. 

• Höra mig för hos bekanta, nu när jag känner folk i Eskilstuna vilket jag inte gjorde förut. 

 

4. Eskilstuna Kommunfastigheter 
4.1 Vilket/vilka informationsmaterial från Kfast har du sett det senaste året? 
 
Hemsidan  30   
Broschyr  18   
Affischer   7  
Tidningsannons  14   
Inget av ovanstående 5   
Annat, nämligen  3 

Hemsidan
40%

Broshyr
23%

Affischer
9%

Tidningsannons
18%

Annat
4%

Inget av 
ovanstående

6%

Hemsidan
Broshyr
Affischer
Tidningsannons
Inget av ovanstående
Annat

 
Diagrammet visar i procent vilka informationsmaterial som setts det senaste året, fråga 4.1.  

4.2 Upplever du att Kfast:s hemsida om studentbostäder är… 
  Ja Till viss del Nej Vet ej Bortfall 
...anpassad till studenter           17            20                  2               7                    1                   
...informativ  19 20 3               5                    0 
...lättläst  23            14 4             6                    0 
 

4.3 Upplever du att Kfast:s broschyr om studentbostäder är… 
  Ja Till viss del Nej Vet ej Bortfall 
...anpassad till studenter           15 11                 21                  0 
...informativ  8             16                  2               20                 1 
...lättlästt  12           13                 21                  1 

 

4.4 Upplever du att Kfast:s tidningsannonser om studentbostäder är… 
Ja Till viss del Nej Vet ej Bortfall 

...anpassad till studenter 4              7                   2               34                  0 

...informativ  2              12                   1              32                  0 

...lättläst  6             7                    33                   1 
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4.5 Vad tycker du är det bästa med Kfast:s information till dig som student?  
Svar som ”vet ej” är bortsorterade 

• Jätteinformativ. 

• Tillräckligt anpassad till studenter. 

• Den presenterar fördelarna med boendet! 

• Inget speciellt, men bra att det brukar stå om hyran, byggarbeten mm utanför dörrarna så att man har 

koll på vad som händer. 

• Informativ. 

• Gratis hyra sommar. 

• Vad menar du? Information till oss hyresgäster eller ”reklam” för deras studentboende? Tycker alla 

frågor är röriga. Bäst när vi får skriftligt på post. 

• Riktad till mig. 

• Tydliga direktiv att det är endast heltidsstuderande på vissa hus och att det är en månaders 

uppsägningstid. 

• Får sällan information till mig som student utan det är snarare till mig som boende i ett av deras jus. 

Men informationen är bra.  

• Översiktlig. 

• Att den är målgruppsanpassad och att det står lite om varje byggnad. 

• Eskilstuna Kommunfastigheters information är enkel att söka via internet. 

• Att vi förra våren hade ett möte om boendet och vad som skulle hända framöver, möjlighet att ställa 

frågor och så vidare. 

• Får ingen info. 

• Målgruppsanpassad. 

• Lockande. 

• Tycker inte att Kfast har så mycket synlig information för oss studenter. 

• Att den ger bra information. 

• Informationen ä målgruppsanpassad och det märks att de bryr sig om oss studenter. 

• Att den är informativ. 

• Bra och tydlig. 

• Inget. 

• Målgruppsanpassad – den är informativ men ändå kortfattad. 

• Ofta personlig. 

• Den är väl målgruppsanpassad. 

• Vet inte riktigt hur du menar men det var bra att de skickar ut broschyrer till dem som blivit antagna. 

Det är mer än vad de flesta andra bolag gör.  

• Lättsam. 

• Att de skickar brev hem till mig med mitt namn på. 

• Lättförstådd och okej layout. 

• Bra service, får svar på frågor. 
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• Personligt. 

 

4.6 Vad tycker du är det sämsta med Kfast:s information till dig som student?  
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Inte så ofta med information. 

• Tycker att det saknas information om lediga studentbostäder på deras hemsida. 

• Ibland känns materialet oseriöst. Kan absolut göras snyggare. 

• För lite info. Skicka med svarskuvert. 

• Opersonlig. 

• När Eskilstuna Kommunfastigheter informerar någon i boendet och hoppas det ryktet sprider sig. Samt 

att vi inte får information vid renoveringar osv. Vaknar en morgon av att fasaden renoveras och det 

bankar i väggarna. Eller när golvet bonas och vi inte kan använda oss av köket på en hel dag. 

Information om sådant i förväg tack. Bara för att vi är studenter kan ni inte behandla oss hur som helst.  

• Hemsidan kunde uppdateras oftare. 

• Ibland svårförståelig. 

• Det sämsta är att informationen är dålig. Vi blir sällan informerade om projekt på gång eller vad för 

information inte fullföljs som är sagt när det säkert finns en logisk förklaring. Informationen uteblir.   

• Inget att klaga på. 

• Dålig information om eventuella årliga hyreshöjningar. 

• Att det inte står tillräckligt med information och att det finns så få bilder uppe på hemsidan, fler bilder 

tack! 

• Vi får väldigt lite information, mötet följdes aldrig upp efteråt som de lovade gör via en 

sammanställning med svar på obesvarade frågor och vad som sagts på mötet. 

• Kommer inte på något. 

• Tycker inte att Eskilstuna Kommunfastigheter har så mycket synlig information för oss studenter. 

• Att till exempel lappar om hyreshöjningar sätts upp vid hissen. Bättre om alla får en lapp i sina 

brevinkast, för att vara säker på att alla får informationen, då lappar ofta tas ned och förstörs.  

• Att de säger att internet ingår och är gratis, vilket det inte är. 

• Den kommer lite sent ibland. Och den informationen om det skadade tv/allrummet var lite väl positiv, 

sådant skall tas mer allvarligt anser jag.  

• Att de inte har informerat om de tidigare inbrotten i huset. 

• Eskilstuna Kommunfastigheters information är inte så konkret. 

• Vissa oartiga/sura receptionister på Eskilstuna Kommunfastigheters distriktskontor 

• Att de talar om för en att de hjälper en att hitta lägenhet. Chockerande nog fick man själv bestämma tid 

med den person som bodde i lägenheten man skulle titta på.  

• Den är ganska dålig och man får lite information. 

• Informationen kommer ofta i senaste läget och sällan uppföljd. 

• Jag får ingen info från Eskilstuna Kommunfastigheter som har att göra med att jag är student. 
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• Koder till soprum och så vidare fick man ta reda på själv. Fick ingen info av Eskilstuna 

Kommunfastigheter. 

• Bristfällig. 

• Varje år informera om höjda hyror.  

• Inte så mycket direkt kontakt kanske. Mycket lappar och liknande. 

• Det är svårt och tar lång tid att så svar på eventuella frågor. Ibland har det hänt att man har fått olika 

svar på samma fråga från olika personer inom Eskilstuna Kommunfastigheter. 

• Har inte haft några problem. 

 

4.7 Hur skulle informationen från Kfast till dig som student kunna bli bättre? 
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Meddela tidigare om det handlar om skadegörelse så mer på ett negativt sätt så att man visar att det ej är 

okej! Annars är det bra.  

• In fact, I havn’t recived any broshyres/ads from Eskilstuna Kommunfastigheter as a student. 

• Som tidigare fråga, hellre ett papper för mycket i brevlådan. 

• Är nöjd som det är. 

• En mer lättläst webbplats. 

• Att jag får den. 

• Kanske en anslagstavla vid postfacken i entrén? 

• Om Eskilstuna Kommunfastigheter kan lägga mer info på deras hemsida. 

• Att det står mer utförligt om varje boendeform, kanske med en kommentar från nuvarande/före detta 

hyresgäster. Fler bilder på hur det ser ut i de olika boendeformerna. 

• Exempelvis genom en broschyr 1ggr/6 mån om eventuella förändringar och info. 

• Mer kontinuerlig. 

• Mer informativ. 

• Uppdatera hemsidan dagligen, planlösningar på lägenheter på webben. 

• Se till så att alla får informationen. Informera med utskick i alla brevinkast alt. Tydliga lappar i 

gemensamma utrymmen vid eventuella renoveringar. 

• Mera postutskick. 

• Skicka ut mer information. 

• Övertydlighet är ofta bra. 

• Svårt att säga, kanske lite mer information eller nåt liknande så att man bli informerad. 

• Poppa upp den lite! 

• Mer information om lediga bostäder på hemsidan. 

• Oftare information. 

• Bättre info när man ringer dit. 

• Ha någon slags öppet hus för studenter. 

• Att man kan ringa till någon som har hand om just studentfrågor. Inte bara blir hänvisad till något 

distrikt eller huvudkontor.  
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• Beskriva lite mer om lägenheterna de har i nuläget och uppdatera fortast möjligt.  

• Skicka ut mer information om vad som pågår, alternativa bostäder och så vidare. 

• Mer kontinuerlig. 

• Riktas till mig som student! 

• Mer information om bostäderna. Exempelvis foton på bostaden (på hemsidan alltså). 

• Samarbete med studentkåren. 

• Sluta med det. 

• Den är bra. 

• Det behövs ej.  

• Om Eskilstuna Kommunfastigheter kommer på de stora företagsdagarna som Mälardalens högskola 

håller. Och studentdagar. 

 

4.8 Vilken betydelse har följande faktorer i ett informationsmaterial från Kfast? 
 

Stor           Betydelse Mindre Ej Vet ej Bortfall 
betydelse                                     betydelse        betydelse            

Bostadstyp  36 10   1           0 

Bostadsstandard 24 19 3  1           0 

Hyra/boendekostnad 43 3                1 

Bostadsstorlek  27 13 5  1           1 

Bredbandsupplysning 29 12 3               3 

Avstånd till skola 27 16 4                0 

Avstånd till centrum 22 19 5                0 

Närservice  11 23 12  1            0 

 
4.9 Vilka fler faktorer har betydelse i ett informationsmaterial från Kfast? 
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Antal lägenheter i området/huset. 

• Närhet till mataffärer. 

• Utformningen av materialet. 

• Området. 

• Säkerhetsmaterial vid till exempel brand. 

• De borde informera om att de höjer hyrorna ofta och mycket. Som student har man inte råd med hur 

stor hyra som helst. Det gör att jag tycker mindre om Eskilstuna Kommunfastigheter och vill flytta då 

de inte håller det som står på kontraktet! 

• Lätt att kontakta vid frågor. 

• Våningsplan. 

• Bostadsservice, typ lägenhet felanmälan, bostadsområde. 

• Layout på infomaterialet, ser det proffsigt ut tror mottagaren att sändaren kan sin grej och jobbar 

proffesionellt. Om de verkar ärliga i innehållet. Hur texten är skriven och bilderna är tagna. 
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• Uppsägningstid. 

• Allmänna utrymmen, om djur är tillåtna. 

• Vid inflytt: rättigheter och skyldigheter och regler i bostaden gentemot Eskilstuna Kommunfastigheter. 

• Gärna bilder på bostäderna, det är bra. 

• Planlösningar och biytor som förråd, cykelförråd, sällskapsrum etcetera. 

• Parkeringsplats, förråd, tvättstuga, TV-utbud. 

• Hur tryggt området är. 

• Planlösning, bilder, parkering – garage? 

• Kanske olika slags aktiviteter som sportanläggningar, gym och så vidare. 

• Hur service och felanmälan fungerar. 

• Hur omgivningen är (som säkerhet och trygghet). 

• Avstånd till matbutik, bussförbindelse. 

• Eventuell parkering/garage. 

• Alla faktorer har ju betydelse, det beror på vad man är ute efter. 

• Förbindelser till/från skolan och centrum och så vidare. 

• Personlig kontakt med Eskilstuna Kommunfastigheters personal. 

• Information om området, vad förslagsvis bostäder finns i området, mycket gamla eller unga och 

barnfamiljer i området? 

• Om det är studentkorridor eller ”vanliga” lägenheter i bostadshus där icke studenter också bor. 

• Närhet till friluftsområde, typ av bostadsområde, hur mkt stölder det är i området. 

• Uppsägningstid av lägenhet. 

• Hyra under sommaren?  

• Säkerhet. 

• Om det finns hyresfria månader! 

 

5. Övrigt 
5.1 Har du några kommentarer eller synpunkter på ovan diskuterade frågor? 
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Bra frågor! 

• Okej frågor, som nedan kanske inte lagt märke till så mycket till vissa saker. 

• Otydliga frågeformuleringar. 

• Jag gillar ej telefonreklam även om jag håller med om att den är påtaglig. Detta gäller även sms. 

• Svårt att svara på vissa frågor, till exempel 3.2. 

• Kommer förbättringar att göras med hemsidan (i enlighet med denna enkät)? Det vore i alla fall väldigt 

roligt. 

• As a forgein student info is not so easy to get when it’s mostly in Swedish, especially for the first time. 

Kfast’s webpage could be more informative in this way. Secondaly, even when I contacted Kfast and 

recieved therir ”yes” I had no idea of what the apartement would be until I forst came there. More 
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accurary and details would hade been very helpful otherwise some problems like no electricity for 3-4 

days might accure.  

• Det var lite svårt att fylla i siffrorna i rutorna, annars var den bra., intressanta frågor. 

• De borde informera om att man som student i studentlägenhet själv får stå för tapetsering/målning, 

spackling och så vidare.  Även informera om korrekt avstånd till centrum. De sa till mig att från 

Lagersberg till Mälardalens höskola skulle det vara 2 kilometer. Jag har mätt med bil och då var det 4,3 

kilometer. Inte lura studenter som flyttar till stan från annat håll! 

• Tycker att Eskilstuna Kommunfastigheter inte varit tillräckligt informativa när det gäller 

stamrenoveringen på Sturegatan 9. Tiden har dragit över för lite kompensation och det har varit 

omöjligt att bo hemma hela tiden! 

• Svåra att svara på eftersom jag redan har min lägenhet, inte heller söker nu, så då kollar jag inte på 

deras information. 

• Tycker att personalen är helt underbar. De är lugna, trevliga och hjälpsamma! Vi kan vara jobbiga 

studenter, men möter man en snäll och trevlig person så blir man trevlig själv.  

 

5.2 Har du några kommentarer eller synpunkter på denna enkätundersökning?  
Svar som ”vet ej” och ”nej” är bortsorterade 

• Lycka till det är jätte bra enkätundersökning. 

• Lite svårt att rangordna på fråga 3.2 om man inte använt sig av så många källor. 

• Tycker att den var bra. Gick fort att svara på frågorna och inga direkta upprepningar. Lycka till med x-

jobbet! 

• Lycka till med undersökningen. 

• Helt okej, även om man kanske inte riktigt lägger märke till vissa saker. Och så kommer man inte ihåg 

riktigt allt när man började. Men en intressant undersökning.  

• Kryssen syns dåligt på den lila färgen, annat färgval hade varit tydligare både för mig och för dig. 

• Svårt att skriva in siffror i de små rutorna. När siffror ska anges bör rutan anpassas till det.  

• Fråga 4.5 och 4.6 – förstod ej ”personlig, målgruppsanpassad etcetera”. 

• Fråga 4.1 – om jag bara fick välja ett alternativ så som det stod i den lilla texten väljer jag hemsidan. 

• Fråga 3.2 – måste man rangordna ändå upp till 8 när man inte använt alla medier? Rutorna var dessutom 

lite små för att skriva siffror i. 

• Det var svårt att veta vilket informationsmaterial ni hade i tankarna vid frågorna. Till exempel vilken 

broschyr?  

• Fråga 3.5; pålitlig till att nå mig eller att jag litar på informationen? 

• Bra initiativ till undersökning, lycka till med exjobbet! 

• Bra att ha en undersökning får en att fundera över vad som är viktigt för en själv när man nästa gång ska 

söka bostad. 

• Intressant undersökning. 

• Lycka till med examensarbetet! 
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• Lite svårt att förstå vad det är du vill ha svar på från fråga 4.5 och framåt, menar du information ang. 

vad som händer med Eskilstuna Kommunfastigheter eller hur det lockar kunder, jag gissade mig fram. 

• En del frågor var lite svårbegripliga. 

• Bra och relevant enkät. 

• Lite konstigt formulerade frågor. 

• Väldigt lång! 

• Lite konstigt formulerade frågor ibland. Var svårt att veta vad som menades med vissa frågor. Det var 

även lite svårt att se raderna ibland då färgen hamnat på två frågor (gäller fråga 3.7). 

• Nej, bra enkät med bra frågor! Bra att någon intresserar sig. 

• Bra att den görs, lycka till! 

• Katastrof (har bättre saker att sysselsätta mig med). 

• Bra med någon som tar tag i Eskilstuna Kommunfastigheters informativa del! 

• Den var bra. 

• Mycket bra enkätundersökning. Känns som ni har fått med allt ni ville. Känns inte som ni har glömt 

någon fråga i alla fall.   
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BILAGA VII – Resultat av utprovningar 
 

Utprovningar av informationsmaterialet gjordes den 15 maj kl.19 – 20:30 samt den 19 maj kl.20 – 21. Jag valde 

att dela upp frågorna efter allmänt intryck, text, form, bild, färg och innehåll. För att utprovningarna skulle ske 

på bästa sätt utgick jag ifrån boken Användbarhet i praktiken när jag skrev frågorna såväl som hur jag 

presenterade utprovningen (Ottersten och Berndtsson, 2002:104). Nedan kommer jag gå igenom de frågor jag 

ställde samt svaren som jag fick. Inspiration till frågorna om text och form har jag hämtat från Pettersson 

(2003:230 och 393). Inspiration till frågorna om bilder har jag hämtat från Effektiv visuell kommunikation 

(Bergström, 2004:156). Även frågorna om färg har jag hämtat från Effektiv visuell kommunikation (Bergström, 

2004:294). Vad gällande innehållsfrågorna hade jag dem för att se hur pass lättnavigerad informationsmaterialet 

var.  

 

Följande text läste jag upp vid de båda utprovningstillfällena: 

 

”Välkomna, jättebra att ni kunde komma hit och delta. Vi ska idag göra ett test av mitt examensarbete, en tidning 

som kommer att gå ut till alla nyinflyttade studenter i Eskilstuna, målgruppen för det här arbetet är alltså 

studenter som studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna och har planer på att flytta hit. Jag har gjort den här 

på uppdrag av Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Jag behöver er hjälp för att få veta om den här tidningen 

missleder er eller inte fungerar som ni förväntar er. Utvärderingen kommer att gå till så att ni kommer att få 

frågor som både rör produktens utformning som innehåll. Det är viktigt att ni hela tiden tänker högt, det vill säga 

hela tiden berättar om era tankar och associationer om produkten. Jag är handledare och kommer att hjälpa er 

närhelst ett problem uppstår. Jag kommer att se till att vi klarar oss igenom testet på utsatt tid och utan större 

problem. Det är själva produkten vi kommer att testa, inte er som personer.”  

 

ALLMÄNT 
1. Bläddra lite i den här tidningen och skapa er en uppfattning om den 

De allra flesta personerna valde att bläddra i tidningen framifrån, endast en person bläddrade bakifrån i 

tidningen. Trots att det bara var en person som hanterade tidningen på detta sätt bör jag ändå försöka anpassa den 

så bra som möjligt efter detta och exempelvis ha en intressant baksida.  

 

2. Vilket är ert första intryck av produkten?  

• Den är lättöverskådlig. Det finns ett system och man kan jämföra de olika områdena lätt tack vare att 

rubriksättningen är densamma i tidningen. 

• Bilderna var bra tagna och det är kul med frilagda bilder.  

• Det är bra att allt finns på första uppslaget eftersom vissa personer kanske inte orkar bläddra igenom 

hela tidningen.  

• Nice med färgkodning. 

• Det skulle kunna ha varit lite mer olika innehåll angående texterna om city. 

 

 TEXT 
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Läsbarhet 

1. Tycker du att texterna är anpassade efter målgruppen studenter? 

• Ja, eftersom texterna tog upp ämnen som är aktuella för studenter med studenter som tycker om 

Eskilstuna, det var kul att höra. Det är också kul att personerna tar upp ämnet som är studentaktuella 

såsom linjeföreningen Ingolf och Kåranen. Bra att det står saker som både gäller studentlivet och 

utanför.  

• Det kanske borde vara ett mellanrum mellan rubriksättningen vid korridorerna. 

 

Läsvärde 

1. Tycker ni att innehållet i den här tidningen kändes intressant för er?  

• Ja, det var informativt och bra. Bra också att texterna var uppdelade i korta stycken med samma rubrik 

eftersom det underlättade jämförelsen mellan texterna.  

 

Läslighet 

1. Vad tycker ni om typsnittet för rubrikerna? 

• Det kändes som ett typiskt tidningstypsnitt, vilket är bra.  

• Bra att typsnittet är rätt tunt eftersom det ser mer proffsigt ut. 

• Vissa tyckte även att tidningen kändes lite Mälardalens högskola. 

 

2. Vad tycker ni om typsnittet för brödtexten? 

• Ett standardtypsnitt, det är ingenting som sticker ut och ingenting som stör. En person ville ändra till ett 

roligare typsnitt, men de övriga testpersonerna tyckte att det var bra som det var. De övriga 

testpersonerna tyckte nämligen att det skulle kännas för överarbetat med ett annat typsnitt och var mer 

nöjda med de detaljer som jag hade ordnat såsom citattecknen.  

 

3. Vad tycker ni om teckengraden? 

• Stilistiskt och bra radavstånd. 

• Bildtexterna skulle kunna vara lite större. 

 

4. Vad tycker ni om radlängden? 

• Det gör inget att radlängden är relativt kort, det är det bästa alternativet. Raderna hade blivit för långa 

om det bara hade varit ett stycke respektive för korta om det hade varit fler stycken. 

 

5. Vad tycker ni om spaltarrangemanget? 

• Bra med vänsterjusterad text. 

• Bra med två spalter, hade blivit för tunna om det hade varit fler. 

 

       FORM  
1. Tror ni att layouten passar målgruppen (studenter)? 

• Ja, just att det inte är så jätteklassiskt material vilket är bra. 
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• Bra att bilderna framhävs på olika sätt. 

 

2. Tycker ni att layouten är lagom luftig? 

• Ja, men kartbilden får inte bli för stor för då blir det för grötigt. 

• Bra enkelhet! 

• Bra att det på en sida börjar text på den svarta bilden, kul inslag. 

 

3. Vad tycker ni om formatet? 

• A4 är ett bra format, mindre eller större skulle bara bli jobbigt.  

• Lätt och bra storlek. 

 

BILD  
1. Kan ni se någon likhet i bilderna? 

• Det är samma typ av bilder, en utifrån på alla sidorna vilket gör det till ett genomgående tema. Bra att 

man också ser hur området ser ut. 

• Det är för stor bild på honom i reportaget om Vakteln. 

2. Man brukar tala om tre sortens olika bilder, dels faktabilder som registrerar verkligheten som 

den är, dels prosabilder som berättar något och dels poesibilder som personligt förmedlar ett 

budskap. Till vilken kategori tycker ni att bilderna i denna tidning hör? 

• Prosa. 

 

3. Vad tycker ni om bildernas utsnitt (alltså själva formatet)? 

• Gitarren är lite för stor tyckte några av testpersonerna. 

• Bra med varierande bilder. 

• Kanske lägga in vita linjer i bilderna för att man ska se dem tydligare. 

 

4. Vad tycker ni om bildernas komposition? 

• Varierat och bra komposition. 

• Inget är centrerat, det är bra.  

• Det ser ut som det ska, kul med bilder i vänsterkanten. 

 

5. Vad tycker ni om bildernas innehåll?  

• Trevligt innehåll, man vill se personerna som blir intervjuade. 

 

FÄRG  

1. Vad tycker ni om färgerna i detta arbete? 

• Färgerna passar jättebra, det är snyggt att man bara har en färgskala. Med en regnbågsskala är det lättare 

att hitta. Jättebra såhär. 

 

2. Vad tänker ni på när ni ser dessa färger?  
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• Positiva färger. 

• Nice touch. 

• Med allt annat passar färger bra in, det är en schysst detalj som inte tar för mycket fokus, vilket det inte 

heller ska göra. 

 

 INNEHÅLL 

1. Var finns kontaktuppgifter till Eskilstuna Kommunfastigheter? 

• De borde finnas redan i första uppslaget och även en logga från dem på framsidan eftersom det ökar 

förtroendet.  

 

2. Hur många studentlägenheter finns det till studentkorridoren Facklan i Nyfors? 

• Bra att informationen fanns på första sidan. 

 

3. På vilka sidor kan du läsa om Jessica och Karl som bor i Skogsängen? 

• Tittade på framsidan och hittade informationen. 

 

4. Varför är det bild på en gitarr på sidan 8? 

• Lätt att hitta. 

 

5. På vilka sidor står det information om ett boende i Fröslunda? 

• Lätt att hitta efter innehållsförteckningen. 
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BILAGA VIII – Informationsmaterial 
 

 
Framsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sida 1 och 2 
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Sida 3 - 4 
 
 
Sida 5 - 6 
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Sida 7 – 8 
 
 
 
Sida 9 - 10 



 58

 
Sida 11 – 12 
 
 
 
Sida 13 - 14 
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Sida 15 – 16 
 
 
 
Sida 17 - 18 
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Baksidan  
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Bilaga VIIII – Bilder 
 
Formatet på samtliga bilder (utom de frilagda) i informationsmaterialet är det sköna formatet och kompositionen 

i princip alla bilderna är gjord efter en så kallad tredjedelsindelning som innebär att man drar två eller fyra streck 

som delar in formatet i tredjedelar. Det viktigaste i bilden bör sedan placeras i ett av korsen (Bergström, 

2001:34). Nedan visar jag bilderna från informationsmaterialet med rutmönster för att detta ska framgå tydligare.  

 

Brunnsbacken 

 
 
Indelning med fyra streck 
 
 

 
 
Indelning med fyra streck 
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Centrum, korridoren Vakteln 

 
 

Indelning med två streck  Indelning med två steck 
 

 
 

Indelning med fyra streck  Indelning med två streck 
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Centrum, korridoren Valfisken 
 

 
 
Indelning med fyra steck 
 
 
Fröslunda 
 

 
Indelning med två streck 
 
 

 
Ingen indelning 
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Indelning med två streck 
 

 
 
Ingen indelning 
 
 
 
 
 
Lagersberg 
 

 
 
Indelning med två streck 
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Ingen indelning 
 

 
 
Ingen indelning 
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Nyfors, korridor Facklan 
 

 
Ingen indelning  Ingen indelning 
 

 
 
Ingen indelning 
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Skogsängen 
 

 
 
Ingen indelning   Indelning med två streck 
 
 
 

 
 
Ingen indelning 
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Viptorp 
 

 
 
Indelning med fyra steck 
 

 
 
Indelning med två streck 
 

 
 
Ingen indelning 
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Indelning med två streck 


