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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
 
Det examensarbete vi utfört var att skapa en ny hyresgästinformation för Kommunfastighet i 
Eskilstuna. Detta i form av en broschyr som ska användas till att informera nyinflyttade 
hyresgäster inom bolaget. Analyser och utprovningar av det befintliga informationsmaterialet 
resulterade i att vårt material förändrades och förbättrades, jämfört med bolagets, det blev också 
mer komplext i sitt innehåll. 
 
Flera undersökningar har skett på det befintliga och det nya materialet under arbetets gång. 
Resultatet av dessa undersökningar ligger till grund för den slutgiltiga produkten. 
 
Till skillnad från Kommunfastighets material har vi varit konsekventa i text och utformning. Vi 
har också undvikit att använda oss av ålderdomliga ord och facktermer. Detta innebär att vårt 
material är mer lättläst och inbjudande, vilket också våra utprovningar har bevisat. 
 
Arbetet vi utfört ligger inom ämnet informationsdesign. Vilket innebär att vi följt de riktlinjer 
som gäller inom detta område. 
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1.0 Inledning1.0 Inledning1.0 Inledning1.0 Inledning    
I denna rapport redovisas det examensarbete vi har gjort för Eskilstuna Kommunfastighet AB. 
 
Bolaget har två möjliga varianter på sitt namn: 
1. Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Fullständigt namn) 
2. Kommunfastighet (kortnamn) 
 
Vi benämner bolaget vid dess kortnamn genom denna rapport.  
Vårt uppdrag var att omforma en hyresgästinformation för nyinflyttade inom bolaget. 
 
1.1 B1.1 B1.1 B1.1 Bakgrundakgrundakgrundakgrund    
Kommunfastighet äger ca 5 700 lägenheter, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar ca 500 
000 kvm kommunala verksamhetslokaler. 
 
Under x-jobbsdagen på Mälardalens högskola kom vi i kontakt med Eskilstuna 
Kommunfastighet AB. Bolaget behövde någon eller några att utföra ett examensarbete åt dem. 
De ville få en hyresgästinformation förändrad. Detta var ett arbete som verkade intressant, 
givande och det passade vår utbildningsinriktning. Vi kontaktade därför bolaget och kom 
överens med dem om att vi skulle utföra detta examensarbete. 
    
1.2 Syfte1.2 Syfte1.2 Syfte1.2 Syfte 
Avsikten med vårt arbete var att förbättra Kommunfastighets hyresgästinformation. 
Informationen som förändrats är den som hyresgästerna får när de flyttar in i bolagets 
lägenheter. Meningen med vårt arbete var att skapa en hyresgästinformation som är lättläst, 
intresseväckande och enkel för hyresgästerna att tolka och ta till sig. 
 
1.3 Problemformulering1.3 Problemformulering1.3 Problemformulering1.3 Problemformulering 
Vårt examensarbete ligger inom ramen för informationsdesign, och vi hänvisar därför till hur 
Rune Pettersson, professor i informationsdesign beskriver detta ämne. 
 
Med begreppet informationsdesign avser vi (1) ett flervetenskapligt akademiskt 
ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för 
utformning och användning av informationsmaterial. Informationsdesign tar 
utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och analyserar varje 
del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt. Termen informationsdesign 
avser även (2) en benämning för en grupp av designämnen, en ämnesgrupp, där 
syftet är att mottagarna skall förstå hur någonting fungerar (Pettersson 2004). 

 
Kommunfastighet har problem med att nå ut till sina hyresgäster med information. Under 
samtal med uppdragsgivaren framkom att bolagets hyresgäster har svårt att förstå den 
information de får. Detta resulterar i missförstånd och andra oönskade problem mellan bolaget 
och hyresgästerna.    
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1.4 Frågeställningar1.4 Frågeställningar1.4 Frågeställningar1.4 Frågeställningar    
 

• Var ligger problemet i informationen som gör att den inte når ut till hyresgästerna? 
• Hur kan vi på bästa sätt utforma informationsmaterialet så att informationen når fram 
till målgruppen? 

• Vilken nivå måste vi lägga oss på för att så många som möjligt av målgruppen ska kunna 
ta till sig informationen? 

    
1111.5 Målgrupp.5 Målgrupp.5 Målgrupp.5 Målgrupp 
Hyresgästerna som bor hos Kommunfastighet kan egentligen inte benämnas som en målgrupp, 
på grund av dess omfång. De människor som representerar Kommunfastighets berörda grupp, 
är från 18 år och har 80 olika nationaliteter. 
 
1.6 Urval och avgränsningar1.6 Urval och avgränsningar1.6 Urval och avgränsningar1.6 Urval och avgränsningar    
”För att göra rätt prioriteringar i projekten och fatta goda designbeslut måste målgrupperna 
prioriteras. Prioriterade målgruppers behov ska tillgodoses och dessa behov kommer att ges 
förhållandevis mycket utvecklingstid. Behov från målgrupper med låg prioritet kan komma att 
väljas bort om projektet hamnar i tidsnöd eller behöver spara på kostnaderna.” (Ottersten & 
Berndtsson, 2002:66)    
Med tanke på hyresgästernas omfång var vi tvungna att göra vissa avgränsningar. Den del vi 
valde att omarbeta bestod av information som riktas till nyinflyttade hyresgäster. Informationen 
har inte handikappsanpassats. Avgränsningar gjordes också från bolaget, detta då vi inte fick ta 
personlig kontakt med företagets hyresgäster, utan hänvisades till att göra en enkät för att kunna 
få kontakt med hyresgästerna. Vi gjorde på grund av detta ett urval som fick representera den 
breda målgrupp som Kommunfastighet har. 
 
Bilderna som finns i det befintliga materialet består endast av ett fotografi och några få frilagda 
bilder som använts som symboler. Därför gjordes ingen analys av bilderna. 
 
1.7 Teori1.7 Teori1.7 Teori1.7 Teori    
Vårt arbete är utfört med teoretisk förankring i ämnet informationsdesign. Arbetet har utförts 
efter de riktlinjer som finns inom ämnet. Vi använde oss av kommunikationsmodellen från 
Shannon och Weaver (Fiske 1990:17-19). Det var bra att ha en kommunikationsmodell att 
arbeta efter i omformningen av informationsmaterial. Då denna modell innehåller sändare, 
som i detta arbete är Kommunfastighet, och mottagaren är deras hyresgäster. Modellen har 
även med destination och brus. Bruset är något som kan störa så att informationen inte når 
fram som den ska till mottagaren, i detta fall hyresgästerna. Kritik till Shannon & Weawers 
kommunikationsmodell är att den inte innehåller någon feedback. I dag är utbudet av olika 
medier stort, vilket resulterar i att det är lättare att få feedback, än när modellen gjordes. 
Nackdelen med modellen är också att den är gammal. Men grunden i den är dock bra, 
eftersom modellen innehåller de viktigaste delarna: sändare, mottagare och brus.  
Vi arbetade efter den hermeneutiska teorin, som är en teori med tolkning som analysredskap. 
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2.0 Metoder2.0 Metoder2.0 Metoder2.0 Metoder    
Vi analyserade det befintliga materialet, gjorde utprovningar, undersökningar, litteraturstudier 
och intervjuer med hyresgästerna. Dessa metoder var av stor vikt för oss, då resultaten kom att 
ligga till grund för vårt arbete. 
För att få ett bra upplägg på vårt arbete kommer vi använda oss av Petterssons kreativa 
processer (Pettersson, 2002:32). Den innehåller fyra olika steg som ska leda fram till en 
slutprodukt. 
 
1. Analys och synopsis 
2. Framställning av skiss 
3. Framställning av manus 
4. Framställning av original och färdig produkt 

 
Alla de fyra stegen finns med strukturellt i vårt arbete då vi hela tiden arbetat med denna 
process i åtanke. 
 
Kvantitativ metod användes i enkäten och kvalitativ i intervjuerna, (som var ett komplement till 
enkäten), samt i pilotstudien. Dessa kan vara att föredra i vissa fall, enligt Lindblad. 
”Undersökningen breddas och genererar mer kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder 
kombineras för att belysa olika frågeställningar” (Lindblad, 1998:25). I vårt examensarbete var 
detta ett måste att använda dessa metoder för att få tillräckligt med åsikter om 
informationsmaterialen från hyresgästerna. ”Eftersom enkäter är en osäker metod, beroende på 
risken med ett stort borfall. ”I samhällsvetenskapliga sammanhang är det ofta svårt att få riktigt 
höga svarsfrekvenser” (Ejvegård, 2003:54). Därför gjordes även en kvalitativ metod för att 
minska bortfallet. 
 
Vi använde oss av deskription som metod för att analysera det befintliga materialet, både vad 
det gäller text och layout. Detta för att få en bättre uppfattning om vad som behövde ändras. 
Deskription betyder att man beskriver vad man ser (Ejvegård 2003:32). 
 

3.0 Intervju3.0 Intervju3.0 Intervju3.0 Intervju----    och testpersoneroch testpersoneroch testpersoneroch testpersoner    
Under arbetets gång har vi utfört personliga intervjuer och utprovningar. Dessa har gjorts med 
vår testgrupp, som bestod av tio personer och är vänner och bekanta till oss. Att vi använde oss 
av samma personer beror på den tidsbrist som vi haft under arbetet, och problemet med att få 
kontakta Kommunfastighets hyresgäster personligen. Två personer i testgruppen är hyresgäster 
hos Kommunfastighet, medan de övriga bor hos konkurrerande hyresvärdar. Men eftersom de 
ändå är hyresgäster, ansåg vi inte det som något problem. Det är bättre att utvärdera med en 
liten grupp människor än ingen utvärdering alls (Allwood 1998:68-69). 
 

4.0 Projektets genomförande4.0 Projektets genomförande4.0 Projektets genomförande4.0 Projektets genomförande    
    
4.1 Materialinsamling4.1 Materialinsamling4.1 Materialinsamling4.1 Materialinsamling    
Första veckan av arbetet gick åt till att samla in informationsmaterial. På grund av att det tog lång 
tid för oss att få material från Kommunfastighet, samlade vi istället in liknande 
informationsmaterial från konkurrenterna, för att i senare skede kunna göra en komparation. 
Vi hämtade också hyresgästinformation från Kommunfastighet på medborgarkontoret. I Staffan 
Udds forskningsrapport Information och kommunikation vid miljö- och byggförvaltningen i 
Eskilstuna Kommun (2004) används datainsamling som en metod. 
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4.2 Målgruppsanalys4.2 Målgruppsanalys4.2 Målgruppsanalys4.2 Målgruppsanalys    
I boken Användbarhet i praktiken (Ottersten & Berndtsson 2002:65) beskrev författarna hur 
man formulerar vilka målgrupperna är. Detta tog vi fasta på i vår målgruppsanalys, och utgick 
ifrån denna bok under analysarbetet. 
 
Det som framkom om hyresgästerna under analysen var att det fanns stora skillnader mellan 
dem. Många av hyresgästerna kommer från en annan kultur vilket kan skapa problem vid 
användning och läsning av informationsmaterial. Detta relaterar vi till de skillnader som finns 
bland hyresgästernas tidigare erfarenheter med liknande material, men också på grund av 
kunskapsskillnader. Många av hyresgästerna har inte svenska som modersmål och har därför 
språkliga problem vid läsning av informationsmaterial. 
 
Då Kommunfastighet inte gav sitt medgivande till att vi kontaktade deras hyresgäster 
personligen, fick vi istället göra andra undersökningar. Vi utförde en pilotstudie, gjorde ett 
enkätutskick, samt ett antal personliga intervjuer. Alla undersökningar baserades på det 
befintliga informationsmaterialet. Det vill säga att frågor som ställdes, ställdes på och om det 
materialet. Vi sökte på så sätt fram fakta om de grupperingar som finns bland 
Kommunfastighets hyresgäster. 
En målgruppsanalys syftar till att finna och beskriva dessa grupperingar så att kunskapen om 
målgrupperna kan användas för att styra designbeslut och utformningen av tester (Ottersten & 
Berndtsson 2002:63).    
Kommunfastighet gav oss under ett möte information om sina hyresgäster, och informerade oss 
om att målgruppen var stor och bestod av 80 olika nationaliteter (Misiak & Söderholm 8/2 
2008). Anledningen till att Kommunfastighet endast kunde ge oss en sådan begränsad 
information beror på svensk lag. Bolaget får enligt lagen inte lagra information om sina 
hyresgäster, det vill säga, utöver den information som måste finnas för kontraktet på 
hyreslägenheterna. Bolaget hänvisade oss till Eskilstuna Kommun för vidare 
informationssökning. Dessvärre gick ej heller där mer fakta att frambringa om hyresgästerna. 
    
4.3 Analys av befintligt material4.3 Analys av befintligt material4.3 Analys av befintligt material4.3 Analys av befintligt material    
Det befintliga informationsmaterialet från Kommunfastighet har analyserats vad gäller stil och 
layout. Vi använde oss av textkompassen och P – matrisen från Att analysera text. Stilanalys 
med exempel (Melin & Lange, 2000:37), Stil, stilistik & textanalys(Cassirer 2003), samt Bild och 
form för informationsdesign (Frank 2004:201-224), när vi gjorde analyserna. 
 Att analysera materialet var ett måste för att få en uppfattning om bristerna i dess utformning. 
En analys av det befintliga materialet var också av vikt då den lade grunden för de frågor vi 
ställde till hyresgästerna. ”Analysen innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form 
så att observationsutfallet nu kan relateras till den ursprungliga problemställningen” (Backman, 
1998:29). När det gäller analyseringsmetoder, ska vi lagra vårt insamlade material i datorn, de 
bör även bearbetas systematisk, det är enligt Lindblad ett bra sätt att ha en bra överblick över 
intervjuresultaten (Lindblad, 1998:27). 
 
    
PPPP----    matrisenmatrisenmatrisenmatrisen    
 
SkribentSkribentSkribentSkribent    SkribentsyfteSkribentsyfteSkribentsyfteSkribentsyfte    LäsareLäsareLäsareLäsare    LäsarsyfteLäsarsyfteLäsarsyfteLäsarsyfte    MediumMediumMediumMedium    
ExpertExpertExpertExpert    
InformatörInformatörInformatörInformatör    

InformativInformativInformativInformativ    
ExplikativExplikativExplikativExplikativ    

UtvaldUtvaldUtvaldUtvald    
BerördBerördBerördBerörd    

KunskaKunskaKunskaKunskapspspsps----
sökningsökningsökningsökning    
FrivilligFrivilligFrivilligFrivillig    

Fina trycketFina trycketFina trycketFina trycket    
BroschyrBroschyrBroschyrBroschyr    
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Enligt P- matrisen har Kommunfastighet tagit på sig rollen som expert och informatör. Detta då 
syftet med texten är att informera, förklara och förtydliga.    Läsarna är utvalda och berörda, då de 
är hyresgäster och informationen skapats för dem. Hyresgästernas syfte med att läsa 
informationen är kunskapssökning, dock frivillig sådan. Mediumet som valts för materialet är 
fina trycket (fryrfärgstryck) i broschyrform.    

    
 
Genom att lägga in Kommunfastighets informationsmaterial i textkompassen, kunde vi 
visualisera texten och se att den har en klar högertyngd.  
 
Texten är: 
detaljerad – låg abstraktionsnivå 
formell – skriftspråklig 
informationspackad – innehåller många substantiv 
saklig – frånvaro av emotiva drag 
 
4.4 Komparation4.4 Komparation4.4 Komparation4.4 Komparation 
Kommunfastighets informationsmaterial har jämförts med Mimer i Västerås. Vi använde oss då 
av (Cassirer 2003:236) när vi gjorde textanalysen och Bild och form för informationsdesign 
(Frank 2004:201-224), när vi analyserade layouten. Detta gjordes för att de två bolagen båda är 
kommunala och därav är bra att jämföra. Komparation är en passande metod när man vill 
jämföra och se likheter och skillnader (Ejvegård, 2003:41-42).  
    
4.4.1 Resultat Kommunfastighet4.4.1 Resultat Kommunfastighet4.4.1 Resultat Kommunfastighet4.4.1 Resultat Kommunfastighet    
Kommunfastighets text har kanslistil, vilket betyder att den är stel i utförandet. Deras 
informationsmaterial är formellt och skriftspråkligt, vilket betyder att den har mycket substantiv. 
Texten har tematiskt nödvändiga ord - bestämmande ord. Den innehåller en situationell 
kontext. Texten innehåller svåra och förlegade ord som exempelvis ”rör” som har fått mycket 
kritik i utprovningarna. Trots att informationsmaterialet har direkttilltal, så lyser 
skribenten/avsändarens perspektiv igenom. På grund av att texten är förmanande, tar den en 
översittande roll över läsaren. Den innehåller vissa troper och figurer, som exempel anafor, 
”Får normalt…, får inte…”. Vidare är den beskrivande och informerande, vilket också är textens 
syfte. Avsändaren, i detta fall Kommunfastighet står för texten och vänder sig till mottagaren 
som är deras hyresgäster. Den är formell och subjektiv. 
 
Det befintliga materialet saknade värdeord och motsägelser. Det har en felstavning, fel 
meningsuppbyggnad och ålderdomliga ord. I ett stycke måste rubriken läsas med som första 
ord, men meningen inleds ändå med stor bokstav. 

detaljerad 

formell 

Info-packad 

saklig 

Info-tunn 

informell 

emotiv 

allmän 
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Teckensnittet är Arial i 10 punkter. Texten är vänsterjusterad och tvåspaltig. Den enda bilden i 
det befintliga materialet är lagd på broschyrens framsida, längst upp. Detta gör att läsaren går 
direkt från bilden till texten nedanför. Genom hela materialet har frilagda bilder legat 
integrerade med texten.  Det befintliga materialet har ett asymmetriskt arrangemang, dock i 
obalans. Text och bilder väger inte upp varandra som de borde göra. Formatet som använts är 
stående A4, och broschyren består av 4 sidor. 
Läsbarheten har inte anpassats till personer med utländsk härkomst. ”Graden av anpassning till 
mottagarnas förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen avgör om budskapet är läsbart” 
(Pettersson 2003) Huvudrubrikerna har färgkontraster. Kommunfastighet använder en ljusbrun 
färg som bakgrund i sitt material. De använder sig av fotografier. Kommunfastighets 
informationsmaterial saknar en utarbetat grafisk profil. De olika elementen i layouten är 
ostrukturerade, vilket också utprovningar av materialet vittnar om. 
 
4.4.2 Resultat Mimer4.4.2 Resultat Mimer4.4.2 Resultat Mimer4.4.2 Resultat Mimer 
Mimers text är formell och skriftspråklig, den innehåller nya och moderna ord, en del svåra ord 
förekommer. Även här dominerar användaren, i detta fall Mimer. Den har Tema – Rema, 
vilket är en textbindningsmetod som skapar sammanhang i text.Texten innehåller troper och 
figurer som exempelvis anafor. Mimers text är också den beskrivande och informerande. Dock 
är den inte lika förmanande som Kommunfastighets. Inte heller Mimers information har 
anpassats till personer med utländsk härkomst. Inga stavfel hittades i informationen. 
 
Mimers material har en mörkbrun färg på fram och baksida. Inne i broschyren är bakgrunden 
ljusbrun, utformningen är modern. De använder illustrationer som bilder. 
 
Viktig information har lyfts fram ur materialet, och de har även placerat sådan information på 
separata A4 ark. Typsnittet är Georgia Regular 11 punkter. Texten i broschyren ligger 
vänsterställd och har ingen marginaljustering. Huvudrubrikerna börjar med versal och fortsätter 
med gemener, detsamma gäller underrubrikerna. Formatet är liggande A5 och broschyren 
består av 16 sidor, samt 2 stycken separata informationsblad i A4 format. 
 
4.5 Utformning av enkäten4.5 Utformning av enkäten4.5 Utformning av enkäten4.5 Utformning av enkäten 
Vi gjorde en kvantitativ undersökning, och använde då enkäter som hjälpmedel, enligt Rolf 
Ejvegård är det en billigare och mindre tidskrävande metod, i jämförelse med intervjuer. Man 
når ut till fler personer i målgruppen och har även svaren skrivna redan från början, vilket gör 
det lättare att bearbeta resultaten av enkäten (Ejvegård, 2003:52). 
Innan vi började utforma enkäten läste vi Metoder i kommunikationsvetenskap, det gjorde vi 
för att få kunskap om vad man bör tänka på vid utformningen. 
 
Vi valde att göra en dubbelsidig enkät, för man måste tänka på att man tar av människors fritid. 
Om enkäten är för omfattade, väljer många att inte svara på den. Det är viktigt att bara ta med 
frågor som är relevanta för vårt arbete. Vi försökte också att lägga frågor som hör ihop, efter 
varandra. Därför att det är viktigt att frågor som hör ihop ämnesmässigt ligger tillsammans. 
De demografiska uppgifterna lade vi sist i enkäten, då risken är att den sortens frågor kan anses 
vara av mindre intresse och känsliga att svara på. Vilket kan göra att det sänker motivationen 
hos den som ska svara på enkäten (Ekström & Larsson 2000:94). 
I början av enkäten valde vi en lättare och inte så personlig fråga för det är ett bra sätt att starta 
upp en enkät på det sättet (Ekström & Larsson 2000:94-95). 
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Det är viktigt enligt Mats Ekström och Larsåke Larsson att man tydligt visar vem som ska 
besvara vissa av frågorna i enkäten. Vilket vi har tänkt på i frågorna åtta och nio, där man kan 
hoppa över fråga nio om man svarat nej på föregående fråga. 
Något man bör tänka på när man skriver frågor i enkäter är bland annat att inte förutsätta 
kunskaper, att använda benämningar som målgruppen förstår, undvik vaga utryck, att inte 
använda ledande frågor och ställ bara en fråga i en och samma fråga (Ekström & Larsson 
2000:96). 
 
I Metoder i kommunikationsvetenskap skriver man att ett problem man alltid ställs inför är hur 
många som ska ingå i en undersökning, i verkligheten har man sällan tid och pengar till de 
undersökningar man helst vill göra (Ekström & Larsson 2000:83). Något vi tyvärr fått erfara i 
vårt arbete, dels räckte inte tiden till, dels problemet med företaget. 
 
4.5.1 Enkätutskick4.5.1 Enkätutskick4.5.1 Enkätutskick4.5.1 Enkätutskick    
Kommunfastighet ville inte att personlig kontakt mellan oss och hyresgästerna skulle upprättas. 
Något de inte kunde förklara varför de motsatte sig. Om en personlig kontakt skulle tas ville 
bolaget att det skulle ske i samband med en av deras anordnade evenemang. Kommunfastighets 
förhållningssätt beträffande detta ämne ledde till att vi gemensamt kom fram till att en 
enkätundersökning skulle vara bästa lösningen för att få svar på frågor om det befintliga 
informationsmaterialet. 
 
90 stycken enkäter skickades ut till Kommunfastighets hyresgäster. Dessa var fördelade inom 
företagets olika bostadsområden och varierade i ålder, nationalitet och kön. Vi hade tillgång till 
listor på hyresgäster och kunde genom dem välja ut hälften med svenska efternamn och hälften 
med utländska. Tanken var att vi skulle få en jämn fördelning mellan svensktalande och de med 
svenska som andra språk. Allt för att få en så bra bild av hyresgästerna som möjligt. Tilläggas 
bör att vårt urval inte garanterar att fördelningen blev jämn, då det finns många svenskar med 
utländska namn och vice versa. 
 
Frågorna på enkäten: 
Frågan om kön, sysselsättning och medborgarskap, ställdes för att om möjligt kunna få mer 
fakta om respondenterna. Men också för att denna fråga kunde användas till eventuellt fortsatt 
arbete med informationsmaterialet, då från Kommunfastighets sida. Informationsansvarig på 
Kommunfastighet fick läsa igenom enkätfrågorna och ge sitt godkännande, innan enkäten 
skickades ut, och innan den började användas. 
 
ResultatResultatResultatResultat    
Av 90 stycken utskickade enkäter, inkom 22 stycken. I ett flertal av enkäterna hade inte allting 
besvarats. Detta redovisas under rubriken bortfall. 
       
  FrågaFrågaFrågaFråga    
1. 15 personer svarade att de brukar läsa den hyresgästinformation de får. 6 personer läser 
informationen delvis. 

2. 2 personer tyckte att det fanns svåra ord och ord som de inte förstod i 
hyresgästinformationen. 3 personer svarade att det delvis fanns sådana ord. Medan 16 
personer svarade nej på frågan. 

3. 17 personer förstod vilka regler som gällde för dem som hyresgäster. 2 personer förstod 
delvis. 1 person förstod inte. 

4. 14 personer fick svar på de frågor de hade vid inflyttningen. 5 personer fick det delvis 
och 1 person fick inte svar på sina frågor. 
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5. 9 personer hittade den information de sökte genom att läsa rubrikerna i informationen. 
8 personer hittade den delvis och 3 personer hittade inte informationen de sökte genom 
att läsa rubrikerna. 

6. 4 personer tyckte att det saknades information i hyresgästinformationen. 4 personer 
tyckte att det delvis saknades information. 12 personer tyckte inte att det saknades 
information i hyresgästinformationen. 

7. 4 personer redogjorde för vilken information de tyckte saknades i 
hyresgästinformationen. 

8. 13 personer tyckte att färgerna i informationen var bra. 8 personer hade ingen åsikt. 
9. 10 personer tyckte att text och bild passade ihop i informationen. 5 personer hade ingen 
åsikt. 

10. 12 personer uppfattade hyresgästinformationen som bra. 4 personer hade ingen åsikt. 
11. 16 personer tyckte att storleken på texten var lagom stor. 
 
3 personer skrev under rubriken - andra tankar och synpunkter. 
 
Av de 21 personer som svarat var: 

• 4 män, 13 kvinnor 
• 6 var anställda, 1 var arbetssökande, 5 var studenter och 3 var pensionärer 
• 12 svenska medborgare och 4 utländska medborgare 

 
4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2     BortfallBortfallBortfallBortfall    
Vid enkätundersökningar får man alltid räkna med visst bortfall. Vilket det också blev på vår 
enkätundersökning. Det finns två typer av bortfall, dels internt bortfall, dels enkätbortfall 
(Ejvegård sid 54). Med internt bortfall menas då målgruppen inte svarat på alla frågor i enkäten. 
Enkätbortfallet är då man inte får tillbaka alla enkäter. Båda dessa bortfall förekom i vår 
undersökning.  
 
    
EnkätbortfallEnkätbortfallEnkätbortfallEnkätbortfall    
Av 90 stycken enkätutskick inkom 22 svar, varav en person som svarat uppgav att denne aldrig 
fått någon hyresgästinformation. Detta svar redovisas därför också som ett bortfall. Det egentliga 
enkätbortfallet blev därför 69 stycken av 90. 
    
Internt bortfallInternt bortfallInternt bortfallInternt bortfall    
I 4 av de 21 inkomna svaren hade inte baksidan på enkäten fyllts i. Detta kan ha flera orsaker. 
Vi hade glömt skriva vänd, på enkätens framsida. Vilket kan ha resulterat i att personerna trott 
att enkäten endast hade de frågor de har besvarat. En annan orsak kan vara att personerna inte 
kunnat eller velat svara på de frågor som finns på enkätens baksida. 
 
Vidare internt bortfall i enkäten bestod av:  
1 person svarade inte på frågorna 3-7, inte heller på frågorna 9-11. 
1 person svarade inte på vilket medborgarskap denne hade. 
1 person svarade inte på fråga 9. Denne person hade också utelämnat att svara på vilken 
sysselsättning och ålder personen i fråga hade. Dessa frågor ställdes inte om det befintliga 
materialet, utan ställdes för att få svar på frågor om målgruppen. 
 
För den fullständiga enkäten, se bilaga 1.se bilaga 1.se bilaga 1.se bilaga 1.    
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4.6 Pilotstudie4.6 Pilotstudie4.6 Pilotstudie4.6 Pilotstudie    
Studie av hyresgästinformationen hölls med elever från SFI (Svenska för invandrare). Detta 
gjordes för att hitta en lämplig språklig (lägsta) nivå för vårt material. 
Vi använde oss av en kvalitativ metod, vilket är ett bra sätt att möta den berörda målgruppen. ”I 
en kvalitativ undersökning, som är en mer hermeneutisk tolkande, är avsikten inte att 
generalisera utifrån det empiriska resultat man har fått. Däremot kan resultaten ge en ny 
kunskap, ökad förståelse och fördjupad    insikt baserade på genomtänkta tolkningar” (Lindblad, 
1998:25).    
 
Fem stycken frivilliga elever från SFI ställde upp i vår studie av det befintliga materialet. De 
varierade i kön, ålder och hade alla olika nivå på sina svenskakunskaper. En person hade bott 
här i fem år, medan andra hade bott här i några månader. Vi insåg därför att vår plan att låta 
dessa elever läsa igenom materialet själva skulle bli svår att genomföra. Istället frågade vi dem 
om bilderna och om texten, för att kunna genomföra studien. Frågorna ställdes om kontexten 
av Kommunfastighets material och huruvida de kunde koppla ihop bilderna med texten. 
 
Vi hade tänkt använda oss av de 12 stycken frågorna som finns i enkäten, när vi gjorde vår 
studie på SFI. Men det visade sig under studien att dessa frågor var alldeles för avancerade för 
eleverna. Vi var därför tvungna att stryka en del av frågorna och tog endast med nedanstående: 
 

• Förstår du genom att titta på bilderna - vad texten handlar om? 
• Är storleken på texten lagom stor, för stor eller för liten? 
• Finns det ord i texten som du inte förstår vad de betyder? 
• Brukar du läsa hyresgästinformationen som du får? 

 
Frågorna fick formuleras om och förklaras för vissa i testgruppen. Det fullständiga 
frågeformuläret, se bilaga 2.bilaga 2.bilaga 2.bilaga 2. 
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4.6.1 Resultat4.6.1 Resultat4.6.1 Resultat4.6.1 Resultat 
Eleverna tyckte att informationen var svår att förstå. Det var endast en person i gruppen som 
förstod materialet och kunde redovisa för dess innehåll. Alla elever hade problem med att läsa 
materialet och förstod inte alls de ord i texten som var avancerade, t. ex Distriktkontor, rör, 
kvittera, hyresenhet, respektive med flera. Ingen visste vad Hyresgästföreningen var för något. 
Information om regler för hyresgäster i och runt lägenheten, förstod 3 av 5 elever. 3 av 5 tyckte 
att teckenstorleken var alldeles för liten. De andra 2 visste inte vad de tyckte i den frågan. Ingen 
av eleverna förstod logiken mellan bild och text i materialet. Endast i 2 av de 17 
underrubrikerna, förstod eleverna sambandet och logiken mellan text och bild. 
 
Eleverna förstod vad de flesta bilderna representerade, men de hade ändå svårt att koppla dem 
till texten. De kunde med andra ord inte koppla ihop bilderna med kontexten. Detta kan bero 
på att symboliken i Sverige inte är den samma som i andra länder. I Bild och form för 
informationsdesign beskriver Rune Pettersson symboler ”De är entydiga genom bestämmelser i 
lagar och förordningar eller genom konventioner. Vi måste därför lära oss vad symboler står 
för, vad de betyder”. (Pettersson 2004:152) 
Eleverna på SFI hade låg nivå på sin svenska. Pilotstudien gav oss vissa riktlinjer om hur vi 
skulle sätta nivån på vårt arbete. Arbetet lades efter studien på en lättare språklig nivå än den 
som finns i det befintliga materialet.    
    
4.7 Intervju/enkät4.7 Intervju/enkät4.7 Intervju/enkät4.7 Intervju/enkät 
Innan intervjuerna, läste vi om intervjuteknik för att kunna utföra intervjuerna på bästa sätt. Vi 
studerade Praktisk intervjuteknik om vad man bör tänka på vid intervjuer, bland annat ska man 
informera om intervjuns syfte, men även motivera den som ska svara, och ställa frågor (Ekholm 
och Fransson 1992:15).    
 
Personliga Intervjuer gjordes med vår testgrupp. Detta som ett komplement till enkätutskicket 
och för att få feedback. Dessa intervjuer utfördes för att vi snabbt skulle kunna klargöra var i det 
befintliga materialet som problemet låg. Enligt Rolf Ejvegård är intervjuer ett bra sätt att ta reda 
på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper och så vidare från population (Ejvegård 
2003:47). Mötena med intervjupersonerna gav oss möjligheten till att observera deras reaktioner 
vid läsning. 
 
De testpersoner som hade en annan hyresvärd, ombads se denne som avsändare av enkäten. 
Testpersonerna fick först läsa Kommunfastighets informationsmaterial, sedan svara på enkäten  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedan presenteras sammanställningen av de svar som testpersonerna gav på frågorna....    
 

TestpersTestpersTestpersTestpersonononon    KönKönKönKön    ÅlderÅlderÅlderÅlder    MedborgarskapMedborgarskapMedborgarskapMedborgarskap    
1111    man 1976 svensk 
2222    man 1978 svensk 
3333    kvinna 1984 svensk 
4444    kvinna 1950 svensk 
5555    kvinna 1984 svensk 
6666    man 1970 svensk 
7777    man 1983 svensk 
8888    kvinna 1945 svensk 
9999    kvinna 1981 utländsk 
10101010    man 1971 svensk 
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Intervjuerna visade att flertalet av testpersonerna läser den information de får från sin hyresvärd. 
Majoriteten ansåg att det inte fanns några svåra ord i texten, dock bör här tilläggas att det var 
flera av testpersonerna som verbalt uttryckte att de ansåg vissa ord som avancerade eller 
olämpliga för texten. Några av dessa ord var; passage, rör (ditt boende) hänföras, med flera. De 
flesta förstod de regler som gäller för dem som hyresgäster, och hittade svar på de frågor de 
hade vid inflyttningen. Rubrikerna fungerade inte som de skulle i informationen, det var svårt 
för testpersonerna att navigera efter rubriksättningen. Över hälften av testpersonerna hittade 
inte alls, eller bara delvis genom att navigera efter rubriksättningen. Det visade sig också att 
hyresgästinformationen inte har all den information som hyresgästerna sökte, som exempel: 
 

• Det behövdes mer information om den fastighet man flyttar in i. 
• Kontaktinformation saknades. 
• Man saknade förankring i en del av texten. Testpersonerna ansåg att texten inte var helt 
konkret. 

• Inflyttning och utflyttningsdatum, samt uppsägningstider för lägenheterna saknades 
också. 

 
Flertalet av testpersonerna tyckte att färgerna i det befintliga materialet är tråkiga, speciellt 
bakgrundsfärgen. Vidare ansågs att texten och bilderna fungerade i sitt sammanhang. Dock 
fanns det ändå brister. Bilden på telefonen ansågs vara dålig, detta eftersom bilden visar en 
gammal telefonmodell. Bilden för källsortering var också den dålig, den ansågs vara otydlig och 
säger ingenting om källsortering. När det gällde fråga 10 varierade svaren så mycket att vi 
ifrågasatte om testpersonerna förstod frågan. Anledningen till vår undran var att de testpersoner 
som tidigare varit negativa, nu svarar att informationen är bra, eller att de inte vet. Vi tolkar 
dock - vet inte, som ett negativt svar på frågan. 
Vad det gällde teckenstorleken i informationen, ansågs den vara för liten. 
 
4.7.1 Resultat4.7.1 Resultat4.7.1 Resultat4.7.1 Resultat    
Testpersonernas åsikter beträffande det befintliga materialet generellt sett är; att avsändaren av 
informationen inte är tydlig nog. Det skulle behövas göra ändringar på framsidan för att 
framhäva avsändaren. Asterisken vållar problem på grund av att de automatiskt sökte efter 
fotnoten längst ned på sidan. Där den inte ligger. Ett antal felstavningar påpekades. 
Underrubriken ”Tänk på att”, ansåg testpersonerna att man bör ändra till – trivselregler. 
Bakgrunden och färgerna på det befintliga materialet fick negativt kritik. Felstavningen i stycket 
om källsortering, skapade irritation. 
 

5.0 Den färdiga produkten5.0 Den färdiga produkten5.0 Den färdiga produkten5.0 Den färdiga produkten    
Målet vi hade med det omformade materialet var att få in den viktigaste informationen på ett 
och samma ställe, istället för att dela upp den på lösblad, som var fallet i det befintliga 
materialet. ”Om syftet är att informera och innehållet består av fakta och information bör man 
ha en välstrukturerad formgivning” (Frank 2004:202). Detta har vi har tagit till oss av i 
utformningen av det nya materialet. Layouten gjordes enkel, luftig och neutral. Detta för att den 
skulle passa in i bolagets koncept. Det är viktigt att typografin har god läslighet, och att 
disposition och layout underlättar för läsaren att ta till sig informationen (Frank 2004:202). Vi 
anser att information inte får försvinna i en alltför avancerad layout. 
 
Det färdiga resultatet blev en 12 sidor lång broschyr i liggande A5 format, med bilder från 
Kommunfastighet. Texten i broschyren hämtades från det befintliga materialet, men även annat 
material som fanns inom bolaget. Vi bearbetade den befintliga texten och lade in 
kompletterande text som kom från annat informationsmaterial ifrån bolaget. Vilket innebar att 
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vi skrev om en del meningar, bytte ut ord som ansetts svåra eller som kunde misstolkas. Detta 
gjorde vi efter de resultat vi fått efter utprovningarna. Även bilderna ändrades, då bilderna i det 
befintliga materialet ansetts ha stora brister. 
 
Layouten i broschyren gjordes asymmetrisk. Denna formgivning ger oftast en lugn och formell 
känsla (Frank 2004:204).  Broschyren har genomgående en vit bakgrund och en orange bård 
längst ut i ena kanten på varje sida. Valet blev enkelt eftersom det är de färger som 
Kommunfastighet har på sin logotyp. Dessa färger är även genomgående i mycket annat som 
har med bolaget att göra. Med vårt färgval ville vi att materialet lätt skulle kopplas till bolaget. 
Utprovningarna visade att detta var något vi lyckats med. 
Teckensnittet är Arial, i hela broschyren. Detta beroende på att vi inte har kunnat välja 
teckensnitt själva och därav inte haft möjlighet att skapa kontraster genom olika teckensnitt. 
Målet med det omformade materialet är att det ska tryckas och användas av Kommunfastighet i 
framtiden. Därför arbetade vi efter bolagets satta rekommendationer. Teckensnittet har svart 
färg i brödtexten och orange i rubrikerna. 
 
Med färg- och storleksvariationer har vi arbetat fram kontraster i broschyren. ”Genom att 
variera utseendet på innehåll och form ökar betraktarens intresse för materialet” (Frank 
2004:202-203). Vi använde oss av gestaltningslagarna, exempelvis närhetens och slutenhetenslag 
i vår layout, ”…det är grundläggande begrepp som kan vara till nytta för att få struktur och 
ordning på sitt material ” (Frank 2004:223). 
 
Den första sidan i broschyren har en välkomsttext och tre fotografier som ligger i rad, här 
skapade vi en enkel och luftig layout, men med bilder som kan kopplas till bolaget. 
 
Bilder var ett problem eftersom urvalet var knappt. Vi fick bilder från bolaget, men gavs inte 
möjligheten att välja ut dem själva. Bilderna vi fick var av varierande kvalitet. Vi lade dock in 
bilder på natur, människor och boende. Det gjorde vi för att vi ville ha levande bilder. Vi lade 
stor vikt på bilderna och deras placering. Det är oftast bilden som har det största 
observationsvärdet (Frank 2004:222). Bolaget använder sig endast av fotografier i sitt material, 
vilket gjorde att vi inte hade någon anledning att ändra på detta i vår broschyr. Den omarbetade 
broschyren innehåller sammanlagt åtta bilder. Vi har försökt hitta bilder som har samband med 
de olika rubrikerna i broschyren.    Genomgående för hela broschyren är att bilden ligger till 
höger eller vänster, och texten på motsatt sida. En del sidor saknar bilder och innehåller bara 
text. Denna layout gjordes för att få variation genom broschyren, så att inte text och bild ligger 
på exakt samma ställe. 
Vi använde oss av gemener i den löpande texten. I Typografisk handbok (Hellmark 2006:83), 
ges råd om utformning av rubriker, vilka vi följde. Texten är vänsterställd, vilket också är den 
vanligaste varianten. Vid styckeindelningarna har vi ett mellanslag, för att skapa mer luft i 
layouten. 
Texten i layouten är tvåspaltig, det ger vanligtvis god läslighet med en möjlighet till bra radlängd 
(Frank 2004:220). 
 
”En lagom lång rad ger bekväm rytm åt läsningen…” (Hellmark, 2006:31). Detta tänkte vi på i 
utformning och bearbetning av texten i vårt material.    
 
Enligt Typografisk handbok (Hellmark 2006:26) är 10- 12 punkter att föredra för en text som 
ska läsas av vuxna med normalsyn. Vilket vi tog hänsyn till när vi valde teckenstorlek till det nya 
informationsmaterialet. Utprovningen av det nya materialet visade också att denna storlek var 
att föredra. Brödtexten har 10 punkter, underrubrikerna 13 punkter och huvudrubriken 18 
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punkter. Framsidan har punkstorlekarna 36, respektive 18 punkter. Baksidan har 24, respektive 
14 punkter. 
 
Avstavningar av vissa ord i informationsmaterialet var ofrånkomligt. Vi försökte att dela orden 
så att läsningen skulle bli så bra som möjligt. I Typografisk handbok, skriver författarna att man 
ska dela orden i två nya ordbilder, så att läsaren kan uppfatta orden var för sig och sedan foga 
samman dessa till ett ord (Hellmark 2006:24).    
 
Andra sidan i broschyren innehåller en innehållsförteckning, den är viktig för att läsaren ska 
kunna navigera i broschyren. Huvud- och underrubrikerna gör att det är lätt att hitta den 
informationen man söker, vilket också utprovningarna har påvisat. 
 
Den färdiga broschyren innehåller en sida med kontaktinformation. Något som vi ville 
framhäva, beroende på att utprovningarna på det befintliga materialet visade att det saknades en 
klar och tydlig sådan.  
 

6.0 Tolkning6.0 Tolkning6.0 Tolkning6.0 Tolkning    
Vi har tolkat de resultat som vi fått fram under arbetes gång. Enligt Lindblad kan 
tolkningsprocessen vara komplicerad (Lindblad 1998:28).  Det ska klart framgå vad som är 
faktiska resultat och vad som är uppsatsförfattarens egna tolkningar (Lindblad 1998:28). 
Exempel; ”att det sammanlagda intrycket av intervjuerna tyder på… dvs. de viktigaste resultaten 
poängteras, som sedan kommenteras och tolkas med formuleringar som t.ex. ”skillnaderna kan 
tolkas som…” osv. Denna åtskillnad av framtagna resultat och egna tolkningar ökar ofta textens 
vetenskapliga värde.” (Lindblad 1998:28).    
 

7.0 Utprovning och resultat7.0 Utprovning och resultat7.0 Utprovning och resultat7.0 Utprovning och resultat    
Det omformade materialet har utprovats. Genom utprovningar fick vi hjälp med att hitta 
bristerna i materialet. För att få ett så bra resultat som möjligt av utprovningarna har vi använt 
oss av en iterativ metod. Detta innebär att man efter varje utvärdering går tillbaka och bearbetar 
materialet och sedan utvärderar det på nytt (Allwood, 1998:66).    
 
Alla utprovningar på omformade materialet utfördes på samma sätt. Vilket betyder att vi 
personligen träffade testpersonerna hemma hos dem och ställde frågor angående det material 
som vi omformat, se bilaga 3se bilaga 3se bilaga 3se bilaga 3. De fick först titta igenom materialet i deras eget tempo, sedan 
ställdes frågor angående det omformade materialet. Följdfrågor kunde också ställas om så 
krävdes. Vi försökte få till en diskussion om materialet som gjorde att de öppnade sig och gav 
oss mer information.    
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7.1 Resultat av format7.1 Resultat av format7.1 Resultat av format7.1 Resultat av format    
De format som testpersonerna fick välja mellan var stående A4 och liggande A5. Anledningen 
till valet av dessa två format var att det befintliga materialet har stående A4. Det liggande A5 
formatet valdes för att Mimer använde det som ett av sina format. Vi valde även dessa för att de 
är standardformat. Att använda standardformat blir i många fall billigare (Frank 2004:205). 
Utprovningen visade att det liggande A5 formatet blev det vinnande förslaget. Med positiva svar 
som, snyggt, tar lite plats, ligger bra i handen och att det fungerade bra eftersom det ska 
innehålla mycket information. Det negativa svar vi fick var att det valda formatet skulle kräva en 
mindre textstorlek.    
    
7.2 Resultat av skiss7.2 Resultat av skiss7.2 Resultat av skiss7.2 Resultat av skiss        
Skillnaden på de två olika skisserna var att framsidorna såg olika ut. Bilderna och bården låg 
där på andra ställen, i jämförelse med det material som sedan blev det slutgiltiga. 
 
Testpersonerna var eniga om en av skisserna, och det är den som sedan blev slutresultatet. 
Åsikter som kom fram under utprovningarna på den utvalda skissen var: den ser harmonisk ut, 
bilderna ligger bra med texten, bården ger en bra kontrast, och bra upplägg. 
Den bortvalda skissen ratades av testpersonerna bland annat på grund av att bården låg på 
långsidan. Vilket de inte tyckte fungerade.  
 
7.3 Utprovning 17.3 Utprovning 17.3 Utprovning 17.3 Utprovning 1    
Den första utprovningen gjordes för att se om vi var på rätt väg efter att vi valt format, bilder, 
text, färg och layout. Det gick att se hur det färdiga resultatet skulle bli, så att både vi och 
testpersonerna kunde få en helhetsbild av materialet. Detta var dock bara ett utkast, men på 
detta sätt kunde vi lättare se vad som fungerade eller inte, än om vi gjort en utprovning på en 
halvfärdig broschyr. 
    
7.3.1 Resultat av utpr7.3.1 Resultat av utpr7.3.1 Resultat av utpr7.3.1 Resultat av utprovning 1ovning 1ovning 1ovning 1    
Layouten fick positiv kritik. Framsidan gav ett trevlig och ljust intryck enligt testpersonerna. Det 
var även positivt med bilderna på framsidan. Logotypen ansågs dock vara för stor för framsidan. 
Inne i broschyren tyckte testpersonerna att det var för lite luft mellan spalterna på ett par sidor. 
Huvudrubrikerna fick negativ kritik för att de låg i hörnen på varje sida, enligt testpersonerna 
syntes de inte så bra. Färgvalet fick endast positiv respons vid utprovningen. Åsikter som kom 
fram var att de kopplade färgerna till bolaget. Detta var också vår målsättning med färgvalet. 
Andra åsikter var; snygga färger, färgerna passar ihop och materialet kändes fräscht. 
Teckenstorleken i första utprovningen fick mest bra respons. Flertalet av testpersonerna tyckte 
att den var lagom stor. 
Testpersonerna hade ingenting att säga om teckensnittet. Detta kan ha att göra med att 
personerna i fråga inte är insatt i teckensnitt, utan mest fokuserade på om texten gick att läsa 
utan problem. 
Bilderna inuti materialet, fick positiv respons vid utprovningen. Nio av tio i testpersonerna 
tyckte att de fungerade till ändamålet. En av personerna ville gärna ha någon mer naturbild. 
Bilden under rubriken miljö på sidan nio, fick kritik för att den hade dålig skärpa, vilket vi 
också hade uppmärksammat. Bilden på sidan åtta fick kritik för att den ansågs vara 
intetsägande. 
 
Testpersonerna ansåg att texten fungerade i sin helhet. Det var endast en del formuleringar och 
slarvfel (stavfel, glömt att sätta ut punkt) som påpekades. En del långa meningar 
uppmärksammades också. Det totala intrycket av broschyren var att den blev luftig och bra. 
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Layouten och ordningen i broschyren fick positiv respons. Testpersonerna ansåg att de sju olika 
kapitlen i broschyren kom i bra ordning. 
 
7.3.2 Ä7.3.2 Ä7.3.2 Ä7.3.2 Ändringar efter utprovning 1ndringar efter utprovning 1ndringar efter utprovning 1ndringar efter utprovning 1    
Efter de resultat och åsikter som framkommit under utprovning 1, gjordes ändringar i 
broschyren. Slarvfelen korrigerades, två bilder som inte fungerade byttes ut.  Finjusteringar av 
layouten gjordes. Huvudrubrikerna inne i broschyren centrerades. Logotypen förminskades på 
fram- och baksidan, eftersom den tog för stor plats av layouten. En bild på broschyrens 
framsida byttes ut. 
 
7.4 Utprovning 2 (slutgiltiga)7.4 Utprovning 2 (slutgiltiga)7.4 Utprovning 2 (slutgiltiga)7.4 Utprovning 2 (slutgiltiga) 
Vi utförde en sista utprovning och korrigerade sedan det som behövdes. 
    
7.4.1 Resultat av utprovning 27.4.1 Resultat av utprovning 27.4.1 Resultat av utprovning 27.4.1 Resultat av utprovning 2    
Responsen var endast positiv för centreringen av huvudrubrikerna inne i broschyren. De bilder 
vi bytte ut efter första utprovningen fick även de positiv respons.  
Testpersonerna ansåg att storleken på logotypen nu var bättre både på fram- och baksidan, 
eftersom den förminskats. Den tog då inte lika mycket uppmärksamhet från resten av layouten, 
som tidigare var fallet. 
Det negativa var att vissa avstavningar inte var helt bra, vilket vi dock var medvetna om. 
Förutom några småfel i texten var det i övrigt endast positiva omdömen. Testpersonerna tyckte 
att broschyren blev mer överskådlig, ljusare och trevligare i jämförelse med det befintliga 
materialet från Kommunfastighet. De tyckte också att kontaktinformationen var lättare att hitta i 
vår broschyr. Att den nödvändigaste informationen fanns på ett och samma ställe var också det 
positivt enligt testpersonerna. Sammanfattningen från testpersonerna var; informativt och 
trevligt. 
 
7.4.2 Ändringar efter utprovning 27.4.2 Ändringar efter utprovning 27.4.2 Ändringar efter utprovning 27.4.2 Ändringar efter utprovning 2    
Avstavningarna ordnades till och stavfel korrigerades. För exempel på broschyren, se bilaga 4 bilaga 4 bilaga 4 bilaga 4 
och 5.och 5.och 5.och 5.    
 

8.0  Arbetsfördelning8.0  Arbetsfördelning8.0  Arbetsfördelning8.0  Arbetsfördelning    
Förutom 5 personliga intervjuer vardera, har vi arbetat tillsammans med alla delar i projektet.    
    
9.0 Slutdiskussion9.0 Slutdiskussion9.0 Slutdiskussion9.0 Slutdiskussion    
Genom arbetets gång har det hela tiden dykt upp problem i vår kommunikation med 
Kommunfastighet. Dessa problem har varit av varierande art och saktade ned vår arbetsprocess. 
Det största problemet var att få den information som behövdes till arbetet. Det gick en vecka 
innan bolaget tog emot oss för ett möte med dem, och två veckor tills vi fick informationen som 
nu omarbetats. Detta trots att vi vid första mötet klargjorde vikten av att vi omgående fick det 
material som behövdes till arbetet. I vissa fall togs nödlösningar till för att få tillräckligt med 
information att lägga in i arbetet. Nödlösningarna bestod till exempel av att vi tvingades 
översätta engelskspråkig information, använda information från bolagets hemsida, samt att vi var 
tvungna att använda oss av bilder med dålig kvalitet. Allt på grund av att Kommunfastighet inte 
gav oss den information som vi bett om, samt att de endast gav oss fåtalet högupplösta bilder. 
 
De undersökningar som vi gjorde, visade att det problem som Kommunfastighet har med att nå 
ut till hyresgästerna till stor del beror på att de inte har kunskap om dem. Detta då det är svårt 
att generalisera människorna som bor hos bolaget, är det också näst intill omöjligt att skaffa sig 
nödvändig kunskap om dem. Utprovningarna av det befintliga materialet påvisade klart vikten 
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av att kunna göra en grundlig målgruppsundersökning. Vilket kräver stora resurser räknat i tid 
och pengar. Men kanske ändå inte resulterar i en helhetsbild av hyresgästerna. De 
undersökningar som vi utförde var på ett fåtal personer som fick representera 
Kommunfastighets hyresgäster. Dock hade det behövts en utförligare undersökning om 
hyresgästernas kunskaper och behov. Vilket vi inte kunde genomföra på grund av tidsbrist och 
för att bolaget motsatte sig det. 
Problemet med utformningen av vårt informationsmaterial, precis som i Kommunfastighets, låg 
i den stora och breda grupp som vi ska nå ut till. 
Det gör också att informationen blir svår att anpassa till gruppen. Vi har inte hittat någon 
komplett lösning på problemet, men vi har kommit en bit på vägen. Detta genom att vara tydlig 
i utformningen när det gäller bild och text. Inga bilder bör vara tvetydiga och text bör inte 
innehålla ord som kan misstolkas. Dock finns det vissa ord som man bör lämna kvar för att de 
är allmänna och viktiga att kunna. När det gäller vilken språklig nivå man bör lägga sig på i 
informationsmaterialet, har vi inte haft tillräckligt med tid för att hitta en säkerställd sådan. 
Däremot har vi en nivå som framtagits av de studier och utprovningar som gjorts under detta 
arbete. 
 
Enligt de utprovningar som vi gjorde, ligger vårt material närmre de krav och den läsbarhet som 
testpersonerna önskade, än vad det befintliga materialet gjorde. Vi har utformat en väl 
fungerande information, som har uppskattats av testpersonerna vid utprovningarna. 
 
Det viktigaste i arbetet var att utforma en bra och lättförstålig information, samt att göra 
materialet tilltalande och inbjudande, allt för att locka till läsning. Något vi har lyckats bättre 
med i jämförelse med Kommunfastighet. 
 
Trots att arbetet mot Kommunfastighet var komplicerat, lärde vi oss en hel del genom detta. 
Framför allt att lösa problem under arbetets gång. Vi var tvungna att hela tiden planera om på 
grund av bolaget, tidsplanen sprack jämnt, vilket försvårade arbetet. 
Om vi skulle göra om arbetet i dagsläget, hade en del moment gjorts annorlunda. Mindre tid 
hade getts till att invänta material och bilder, bolaget hade inte fått lika stort utrymme i vårt 
schema. Vi hade sett till inte vara lika beroende av Kommunfastighet, som vi var i detta arbete. 
Alla möten med bolaget hade bokats in från början och schemalagts. 
 
Som ett komplement till broschyren som utformats har vi också skapat en mapp där all 
information ska ligga, ett välkommsbrev och en information om kvartersvärdar. Detta gjorde vi 
för att skapa ett enhetligt material. Dessa redovisas inte i denna rapport, eftersom de egentligen 
inte ingått i arbetet. 
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10.0 Tidigare forskning och arbeten10.0 Tidigare forskning och arbeten10.0 Tidigare forskning och arbeten10.0 Tidigare forskning och arbeten    
Vi valde att läsa två tidigare forskningar som ligger i närheten av vårt examensarbete, och som 
därav har hjälpt oss i arbetet. Vi studerade Lena Ohlsson Kihls forskning Hur begriplig är den 
lättlästa informationen? (Ohlsson, Kihl 2005). Resultatet i denna forskning visar att texterna ofta 
förmedlar sitt övergripande budskap, men att vissa ordval, abstrakta förklaringar, otydligheter i 
innehåll påverkar slutresultatet. Denna rapport har störst fokus på människor som har en 
begåvningsnedsättning.  
 
Forskningsrapporten Prova din text – en rapport om textanpassning och utprovning av olika 
målgrupper (Sandberg, Spånning, Westerlund, Wejderot 2005), tar bland annat upp hur man 
ska skriva för målgrupper med utländsk bakgrund. Denna rapport var av relevans då en stor del 
av Kommunfastighets hyresgäster har utländsk bakgrund. Forskningsrapporten visar exempelvis 
att svåra ord måste vara kvar eftersom man då lär sig att känna igen dem i andra sammanhang 
(Centrum för lättläst).  
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Bilaga nr: 1 

Vad tycker Du om hyresgästinformationen du fått från 

kommunfastighet vid inflyttning i din lägenhet 
 

 

För varje fråga nedan kryssar Du i det svar till höger  
som stämmer överens med vad du tycker om hyresgästinformationen.  

 

Frågor 
Svar 

JA DELVIS NEJ 

1. 

Brukar Du läsa hyresgästinformationen som 
du får från Kommunfastighet? 

   

2.  
Finns det ord som Du uppfattar som svåra 
eller som du inte förstår i 
hyresgästinformationen? 

 

  

 

Om Du svarade Ja på fråga 2. Ge gärna exempel. 

3. 

Förstår Du vilka regler som gäller för dig som 
hyresgäst genom att läsa 
hyresgästinformationen?  

   

4. 

Får Du svar på de frågor du hade angående 
inflyttning - genom att läsa 
hyresgästinformationen?  

   

5.  
Hittar Du den information du söker genom 
att läsa rubrikerna i hyresgästinformationen? 

   

6. 

Tycker Du att hyresgästinformationen saknar 
någon information?  

   

7. 

Om Du svarat JA på fråga 6-vad saknar du i 
hyresgästinformationen? 

 

8. 

Vad tycker Du om färgerna på 
hyresgästinformationen? 
 

Bra Dåliga Vet inte 

9. 

Hur tycker Du att text och bilder i 
hyresgästinformationen passar ihop? 
 

Bra Dåligt Vet inte 



 25

10. 

Hur uppfattar du hyresgästinformationen? 
 

Den är bra Den är 
dålig 

Vet inte 

11. 

Tycker Du att storleken på texten i 
hyresgästinformationen är: 
 

För stor ? För liten ? Lagom 
stor ? 

 

Andra tankar och synpunkter 

 

 

 

Är Du Man Kvinna 

   

 

Sysselsättning 

Anställd Arbetssökande Studerande Pensionär 

    

 

Vilket år är Du född? 

Ange ålder i 
rutan till höger 
med fyra siffror 

(19xx) 

 

 

Är DU 
svensk 

medborgare 
utländsk 

medborgare 

   

 

Tack för att Du tog dig tid att svara på enkäten! 
 

 
 
 
Enkäten skickar Du med det medföljande svarskuvertet Senast den 12:e maj 
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Bilaga nr: 2 
 
Frågor till SFI-elever  
 
 
 

Frågor angående hyresgästinformationen 
 
1. Brukar Du läsa den hyresgästinformation som du får? 
2. Vad tycker Du om rubrikerna i texten? 
3. Förstår Du hyresgästinformationen? 
4. Är det någonting i hyresgästinformationen som Du tycker är speciellt 

svårt att förstå? 
5. Hur uppfattar Du hyresgästinformationen? 
6. Uppfattar Du vissa ord som svåra? 
7. Vad tycker Du om storleken på texten? 
8. Förstod Du de regler som gäller för dig som hyresgäst? 
9. Saknas någon information i texten? – I så fall vad? 
10. Hur tycker Du att bilder och text passar ihop? 
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Bilaga nr: 3 
 
Frågor till det omformade materialet 
 

1. Vad har du för åsikter om layouten, för- och nackdelar? 
2. Vad tycker du om färgvalet? 
3. Är storleken på texten bra? 
4. Vad har du för åsikter om teckensnittet?  
5. Vad ger bilderna för intryck? 
6. Kan du se någon koppling mellan bilderna och texten? 
7. Övriga kommentarer 
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Bilaga nr: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 

 

Bilaga nr: 5 
 


