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Sammanfattning 

Abstract 

A project named Entré-SME is going on at Mälardalen University. The project 

aims to increase the collaboration between the university and small and medium 

sized companies. This thesis is written within the framework of Entré-SME. The 

thesis has started out from one of the projects purposes which is to create new 

channels of communication for small and medium sized companies in to 

Mälardalen University.  

During the research made in this thesis, it appeared that the website of Mälardalen 

University currently contains very little information about collaboration which 

clearly is directed to small and medium sized companies. This thesis contains 

studies in how the web can be used to create a channel of communication in to an 

organization. The studies look into how information in form of text should be 

designed to be available, relevant and easy to understand at a website. The 

methods that have been used is analysis of the existing content and a testings of a 

design proposal. The design proposal is created for the web and is based on the 

results of the methods and literature researches.     

Sammanfattning  

Just nu pågår ett projekt vid namn Entré-SME på Mälardalens högskola som 

arbetar för att öka samverkan mellan högskolan och små och medelstora företag. 

Den här rapporten har genomförts inom ramarna för projektet och har utgått från 

ett av syftena med Entré-SME. Syftet är att skapa nya kontaktvägar in till 

Mälardalens högskola för små och medelstora företag.  

I undersökningarna till den här rapporten visade det sig att det i nuläget finns 

väldigt lite information tydligt riktad specifikt till små och medelstora företag 

angående samverkan på Mälardalens högskolas webbsida. I den här rapporten har 

det därför genomförts undersökningar om hur webben kan användas för att skapa 

nya kontaktvägar utifrån och in till organisationer. Undersökningarna går in på 

hur information i form av text bör utformas för att vara lättillgänglig, relevant och 

lättförståelig på webben. De metoder som har använts i undersökningarna är 

analys av befintligt material och utprovningar av ett gestaltningsförslag. 

Gestaltningsförslaget är framtaget för webben och baseras på tidigare forskning 

och metodresultaten.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mälardalens högskola samverkar årligen med olika företag och organisationer. 

Samverkan bedrivs genom olika forskningsprojekt och samarbeten mellan företag, 

högskolan och studenterna. Just nu pågår ett projektarbete vid namn Entré-SME 

på Mälardalens högskola. Entré-SME arbetar för att öka samverkan mellan små 

och medelstora företag och högskolan. Genom att skapa fler samarbeten får 

företagen tillgång till forskningsbaserad kunskap samtidigt som studenter får 

insikt i hur näringslivet fungerar. Ett syfte med Entré-SME är att skapa tydliga 

kontaktvägar för små och medelstora företag in till Mälardalens högskola.  

Idag fungerar webben som en viktig kontaktform för organisationer. Den utgör en 

plattform med samlad information som hjälper till att upprätthålla relationer med 

omvärlden. Webben som kommunikationsmedium har idag en så pass 

dominerande ställning att det slår ut andra typer av medium (Larsson 2014, 

s.220). I den här rapporten undersöks hur Mälardalens högskola kan användas 

som kontaktväg in för små och medelstora företag.   

1.2 Problembeskrivning 

I nuläget finns ingen tydlig information om samverkan på Mälardalens högskolas 

webbsida som är riktad specifikt till små och medelstora företag. Den information 

som finns omfattar enbart en av de olika samverkansmöjligheterna, vilken är 

affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn. Informationen är även svår att hitta 

i nuläget. Det finns dessutom fler samverkansmöjligheter än Tillväxtmotorn, vilka 

också nämns på webbsidan men utan att specifikt rikta sig till små och medelstora 

företag. Ett problem som kan uppstå i det här sammanhanget är att små och 

medelstora företag tror att det enda som finns för dem att samverka kring är 

Tillväxtmotorn. Det saknas alltså tydliga kontaktvägar för målgruppen på 

webbsidan till att samverka kring de andra möjligheterna som Mälardalens 

högskola erbjuder.  

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att arbeta fram en tydlig kontaktväg för små och 

medelstora företag in till Mälardalens högskola. Fokus ligger på att undersöka hur 

högskolans webbsida kan användas i detta syfte. 
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1.4 Problemformulering 

Hur kan information utformas för att göra den trovärdig, lättnavigerad och 

språkligt tillgänglig, så att den kan användas som kontaktväg in till en 

organisation på en webbsida? 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för det här arbetet är små och medelstora företag. Det finns ingen 

mer definition på vilken typ av företag eller bransch det riktar sig till. Det kan då 

ses som att det här arbetet har en blandad målgrupp. EU definierar små och 

medelstora företag med hjälp av antal anställda och årlig omsättning. Enligt dem 

definieras små företag genom att de har 10-49 anställda och en årlig omsättning 

under 10 miljoner euro. Medelstora företag definieras som att de har 50-249 

anställda och en årlig omsättning under 50 miljoner euro. De anger dessutom att 

små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag inom EU (European 

Commission 2017).    

Tillväxtmotorn som finns på Mälardalens högskola riktar sitt arbete till små och 

medelstora företag. De definierar däremot att deras arbete riktar sig till: 

 Företagsledare eller personer med ledande befattning på företaget. 

 Företag som har max 30 anställda. 

 Företag som har varit aktiva i ett par år. 

 Företag som vill växa. 

(Mälardalens högskola 2017) 

Med så vida skillnader i definitionen av små och medelstora företag, har detta 

arbete genomförts med målet att informationen ska vara tillgänglig och 

lättförståelig för en målgrupp som omfattar alla.  

1.6 Avgränsningar 

Mälardalens högskola har en grafisk profil (Grafisk manual 2011) som de 

använder när de skapar information för webb och tryck. I denna rapport har det 

därför inte lagts några större resurser på att analysera det grafiska utformandet av 

webbsidan, eftersom utformandet behöver anpassas efter den grafiska profilen. 

Vissa aspekter som inte påverkas av den grafiska profilen har dock analyserats.    
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2. Tidigare forskning 

I den här delen presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för det 

gestaltningsförslag som har arbetats fram i detta arbete.  

2.1 Användarbeteende på webben 

Nielsen (2013) menar att när användare besöker webbsidor gör de det för att få 

information, men paradoxalt nog läser de väldigt lite på varje sida. Han hänvisar 

till sina tidigare undersökningar där han funnit att besökarna endast scannar 

webbsidorna, och då oftast gör det i ett mönster som liknar ett F. De fokuserar på 

ord som finns högst upp på sidan samt ord som finns till vänster på sidan. I en 

undersökning fann han att besökarna enbart läser 28 % av alla ord som finns på 

webbsidan.   

När användarna väl läser en webbsida beror det oftast på att sidan uppfyller två 

mål vad gäller användbarhet. Det första målet handlar om att informationen måste 

ha en bra struktur. Det innebär att webbsidan har ett tydligt navigationssystem 

som hjälper användaren att ta sig till den information som är av intresse. Om 

navigationssystemet är för otydligt eller missledande tappar användaren intresset 

för sidan, och riskerar att lämna den. Det kan även resultera i att hen inte läser 

informationen när den väl är hittad. Det andra målet handlar om att uppnå en bra 

sidlayout. Webbsidan bör ha en layout som snabbt guidar ögat till relevant 

information. Detta kan uppnås med exempelvis underrubriker som visar vad varje 

informationsblock på sidan innehåller (ibid.).   

Det är dock inte enbart dessa två mål som är viktiga att uppnå för att användaren 

faktiskt ska läsa innehållet. Välskriven text är också av stor vikt. Om webbsidan 

väl har lyckats guida användaren till rätt information, bör även innehållet hålla 

hög kvalitet (ibid.). 

2.2 Trovärdig information på webben 

För att besökare ska få förtroende för en webbsida är det viktigt att den framstår 

som trovärdig. Trots att webbsidor och webbdesign skiljer sig markant idag från 

förr, har vår uppfattning om vad som anses kvalitetsmässigt och trovärdigt inte 

förändrats. En trovärdig webbsida kännetecknas av bra kvalitet på designen, rak 

och ärlig fakta, innehållsrik och relevant information samt att det finns kopplingar 

till andra delar av webben (Harley 2016).    

För att uppnå bra kvalitet på designen behövs bland annat ett välorganiserat 

navigationssystem. Med relevanta navigationsmöjligheter visar avsändaren 

hänsyn till mottagarens behov av vägledning. Om avsändaren använder tydliga 

ord och beskrivningar i vägledningen kan besökarna avgöra själva om det finns 



 9 

relevant information att hämta. Felskrivningar och misstag som brutna länkar är 

något som snabbt kan minska trovärdigheten hos avsändaren (ibid.). 

Besökare uppskattar när information är synlig och ärlig. Genom att tydligt visa 

vad besökarna får ut av att anta webbsidans erbjudande skapas en trovärdighet hos 

avsändaren. Det kan uppnås genom att synligt visa kontaktinformation, eventuella 

kostnader och relevanta länkar för innehållet (ibid.). 

Webbsidor som påvisar sitt ändamål med relevant och täckande information 

uppnår en högre trovärdighet eftersom det visar att avsändaren är väl insatt i 

mottagarens behov. Det är viktigt att webbsidan innehåller övergripande 

information om vad som kan erbjudas. Det uppstår annars en risk för att de 

besökare som söker andra erbjudanden, som trots allt kan finnas någonstans på 

webbsidan, lämnar sidan helt. Besökarna kan då få uppfattningen om att deras 

behov inte anses lika relevanta som hos dem vars behov uppfylls av den mest 

synliga informationen (ibid.).  

Det är även viktigt att ha en koppling till andra platser på webben. Användare litar 

mer på webbsidor som har rekommenderats av utomstående och opartiska källor 

än på enbart en webbsidas egen information. Genom att länka vidare till andra 

sidor och själv befinna sig på utomstående sidor inges ett högre förtroende hos 

mottagaren. Utan dessa kopplingar kan det lätt uppstå ett intryck av att avsändaren 

har något att dölja eller inte är helt etablerad (ibid.) 

2.3 Läsning på papper vs. webben 

Läsare vill gärna ha en minimal ansträngning när de läser något. När man läser på 

papper uppfattar man oftast snabbt vilken genre informationen tillhör, eftersom 

det finns typiska principer för layouten till olika pappersmedium. På så vis kan 

läsaren snabbt avgöra om det är något som kan vara av intresse. Vidare är även 

information på papper lätt att få en överblick över. Man kan exempelvis ha flera 

dokument bredvid varandra för jämförelse, skriva minnesanteckningar på pappret, 

placera pappret på platser där det är lätt att se och därmed minnas samt sortera 

olika papper i relevanta högar (Waller 2012, s.187-188). Till skillnad från att läsa 

på papper är det inte lika enkelt att bläddra sig igenom en webbsida och få en 

överblick över innehållet. Därför spelar länkar en stor roll som vägledning till rätt 

information på webben. Den här typen av funktioner bör vara väl synliga och 

samtidigt ge feedback till användaren. Det innebär att länkarna behöver vara 

trovärdiga i sitt innehåll för att läsaren ska få sina förväntningar uppfyllda. 

Samtidigt krävs det också att länkarna lockar till vidare läsning (Holsanova 2010, 

s.132-133). 

2.4 Kognitiva aspekter vid informationsinhämtning  

Att aktivt läsa och förstå en text kräver en viss ansträngning både fysiskt och 

psykiskt. Avsändaren av en text bör därför utforma den på bästa möjliga sätt vad 
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gäller relevans och attraktivitet för att uppmuntra mottagaren att inta 

informationen på bästa möjliga kognitiva nivå. Information som är dåligt 

utformad och presenterad framstår som tråkig, och minskar inte bara intresset för 

informationen utan tröttar även ut mottagaren (Pettersson 2002, s.234).  

När information är utformad så att det kräver mycket energi för mottagaren att 

hitta den, kan det resultera i att hen blir misstänksam mot avsändaren. Det kan 

leda till att trovärdigheten hos avsändaren och innehållet ifrågasätts, och resultatet 

kan därmed bli minskat antal besökare av en webbsida. Något som kan öka den 

kognitiva ansträngningen hos besökare på en webbsida är att använda okända ord 

i navigationssystemet. Om terminologin är för avancerad eller svår att förstå finns 

risken att mottagaren inte klickar sig vidare (Cardello, 2013). 

2.5 Text och bild i samverkan 

En text som innehåller bilder lockar läsare mer än en text utan bild. Det är dock 

ingen garanti för att de läser klart texten. Bilder som är relevanta för ämnet 

fungerar effektivare, mest troligt för att det inte skapar en mental ansträngning hos 

läsaren när hen försöker hitta en koppling mellan bild och text (Melin 2011, s.36). 

Språk och bild kan användas tillsammans för att förtydliga varandra. Språket kan 

användas för att förklara bilden, skapa en tolkning av den eller tydligt definiera 

vad bilden innehåller. Bilden i sin tur kan användas som ett komplement till 

texten genom att ange en kontext, visa på en bakgrund till innehållet eller skapa 

en stämning till texten. När språk och bild används för att komplettera varandra 

ger det läsaren en djupare förståelse för budskapet (Holsanova 2010, s.53). 
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3. Metoder 

Här presenteras de metoder som har använts för att skapa gestaltningsförslaget. 

De metoder som har använts är analys av det befintliga materialet samt 

utprovning. En analys av navigationsstrukturen samt två textanalyser har 

genomförts. I utprovningen testades texten i gestaltningsförslaget. Resultatet av 

metoderna finns i kapitel 4. Resultat i den här rapporten (s.14).  

3.1 Analys av navigationsstrukturen  

En analys av den navigationsstruktur som bygger upp informationen om 

samverkan på Mälardalens högskolas webbsida har genomförts. Syftet är att 

undersöka hur man behöver navigera sig för att få information om samverkan om 

man som litet eller medelstort företag besöker webbsidan. Holsanova skriver om 

studier där det framkommit att många förgreningar i navigationsstrukturen på en 

webbsida skapar en risk för att besökarna tappar orienteringen. Deltagarna i 

studierna hade problem med att orientera sig på webbsidan eftersom friheten att 

klicka sig vidare till en annan plats på webbsidan fanns. Det visade sig vara 

ovanligt att deltagarna rörde sig djupt ner i nivån av möjliga undersidor. De 

använde första sidan som ett nav att orientera sig utifrån. Efter att de klickat sig 

till en undersida återvände de till första sidan för att därifrån söka sig vidare till en 

ny undersida (Holsanova 2010, s.128). 

3.2 Textanalys 

Två textanalyser har gjorts med stöd i Lennart Hellspongs bok Metoder för 

brukstextanalys (2012). Boken presenterar olika analysmodeller som hjälpmedel 

till att analysera texter som faller under olika kategorier, till exempel 

beskrivningar, informationstexter och utredande texter. Den text som har 

analyserats är den som finns på första sidan under länken “Tillväxtmotorn för små 

och medelstora företag” (Mälardalens högskola 2017). Anledningen till att just 

den texten valts är för att det är den information som är närmast till hands om man 

navigerar sig från startsidan till information riktad till små och medelstora företag. 

Detta framkom i analysen av navigationsstrukturen. De två analysmodeller som 

har använts för att analysera materialet är läsbarhetsanalys och strukturell analys. 

Läsbarhetsanalysen har använts för att få en överblick över texten som helhet, 

medan den strukturella analysen har använts för att göra en djupgående analys av 

innehållet. 

Läsbarhetsanalysen uppfyller tre syften. För det första handlar det om att avgöra 

om en text är tillräckligt tillgänglig för läsaren beroende på vilka mål läsaren kan 

antas ha när hen läser texten. För det andra undersöks hur stora krav texten ställer 

på förkunskaper hos läsaren. För det tredje analyseras textens gestaltning och hur 
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lätt den är att avläsa för ögat. Frågor som besvaras handlar om: vilken lässituation 

befinner sig mottagaren i? Fungerar textens grafiska form? Fungerar textens 

språk? Är innehållet relevant och välstrukturerat (Hellspong s.58-59)? 

Syftet med den strukturella analysen är att undersöka textens språkliga, 

innehållsliga och sociala struktur i förhållande till kontexten. Frågor som ska 

besvaras handlar om: vilken kontext hittar man texten i? Är språk och 

komposition väl utfört? Vilka teman och perspektiv finns i texten? Vilken social 

ram finns mellan avsändare och mottagare (ibid. s.61-67)?   

3.3 Utprovning 

Den andra metoden som har använts är utprovning av ett gestaltat förslag på 

information riktad till små och medelstora företag. Syftet med utprovningen var 

att undersöka om innehållet och språket i informationen är tillräckligt tydligt. Det 

har därför genomförts som en form av läsförståelse där testpersonerna fick läsa 

texten i gestaltningen och därefter besvara åtta frågor. Utprovningen har 

genomförts i två omgångar med fem testpersoner i varje omgång. 

Nielsen (2000) menar att det i ett användartest bara är nödvändigt att ha med fem 

testpersoner. Han förklarar att om man använder fler testpersoner kommer det 

resultera i att man får samma svar om och om igen. När man testar den första 

personen kommer man få information om olika aspekter i designen som fungerar 

och inte fungerar. När man sedan testar de andra personerna kommer de ge 

samma svar som den första personen, och eventuellt några fler svar. Om man 

testar fem personer får man en uppfattning om vad som behöver åtgärdas. Tester 

med fler personer skulle förmodligen bara ge samma svar som man redan har fått. 

Eftersom målet med testet är att utveckla designen, och inte enbart dokumentera 

svagheterna i den, är det bra om man gör fler tester. Nielsen menar därför att det 

är bättre att genomföra flera tester, men med fem personer i varje testomgång. På 

så vis kan man utveckla designen mellan varje test och därmed få nya svar på den 

nya designen i varje testomgång (ibid.). 

3.3.1 Urval av testpersoner 

Eftersom målgruppen för gestaltningen faller under uttrycket “alla”, har personer i 

olika åldrar och med olika bakgrund valts ut till testet. Syftet med urvalet var att 

få en bred variation av människor för att testa om texten fungerar för så många 

olika personer.  

3.3.2 Etiska aspekter 

Det är viktigt att man respekterar andra människor i olika forskningssammanhang. 

När man ber människor att delta i forskningsrelaterade test är tystnadsplikt viktigt 

och man bör arbeta för att skydda de olika personernas integritet (Holme och 

Solvang 1997, s.32).  
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Innan utprovningarna fick testpersonerna information om att de är anonyma om 

de deltar i testet. De fick även information om att deras svar kommer presenteras i 

denna rapport, men att ingen kommer kunna avgöra att det är just de som har 

deltagit eftersom anonymitet har garanterats. Beslutet togs att inte be 

testpersonerna om namn eller andra personuppgifter. Detta för att ytterligare öka 

förtroende och garantin om deras anonymitet. Om de hade varit tvungna att uppge 

namn skulle de eventuellt ha kunnat uppleva en ökad risk för att deras namn och 

svar skulle kunna kopplas samman.  

Testpersonerna fick ett samtyckesdokument (bilaga 3) i samband med frågorna, 

där de fick svara på om de samtycker till villkoren. I samma dokument fanns 

information om syftet med testet, för att de skulle få veta varför de deltar. Det 

fanns även instruktioner för hur de skulle genomföra testet. Vidare fanns det 

också information om att det var frivilligt att avsluta sitt deltagande under testets 

gång, om testpersonen upplevde att hen inte längre ville fortsätta. Det lades även 

till information om att testpersonerna inte kan svara rätt eller fel på frågorna, utan 

att de skulle svara ärligt hur de uppfattat informationen. Detta för att minska 

pressen och klargöra att det inte är testpersonernas läskunskaper som testas, utan 

gestaltningen.   
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet av de metoder som har genomförts. Först presenteras 

resultatet av analysen av det befintliga materialet, därefter presenteras resultatet 

av utprovningarna.  

4.1 Navigationsstruktur 

Analysen av navigationsstrukturen gjordes med Mälardalens högskolas startsida 

som utgångspunkt. Här undersöks om det i nuläget finns någon information riktad 

till små och medelstora företag och hur man i sådana fall behöver navigera för att 

hitta den informationen.  

För att få information om samverkan på Mälardalens högskolas webbplats kan 

man först gå in under menyn “Samverkan” i den övre menypanelen på startsidan 

(figur 1).  

På första sidan under Samverkan finns flera vägar att gå beroende på vad man vill 

ha information om (figur 2). Här finns bland annat möjlighet att få information 

om samverkan kring forskning och utveckling och samverkan med studenter via 

examensarbete och extrajobb. Det finns ingen information riktad specifikt till små 

och medelstora företag, men informationen är inte irrelevant för dem.   

Figur 1. Mälardalens högskolas startsida 
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Figur 2. Första sidan under menyn Samverkan 

Om man klickar sig vidare till de olika undermenyerna på vänster sida får man 

djupare information om de olika samverkansmöjligheterna.  

Redan på första sidan under Samverkan finns möjlighet till att söka kontakt med 

högskolan. Till höger på sidan finns en ruta man kan klicka sig vidare på för det 

ändamålet (figur 3).  

 

Figur 3. Kontaktruta 

Om man klickar på kontakrutan finns flera olika alternativ kring 

kontaktmöjligheter (figur 4). Här finns dock inte heller någon information riktad 
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specifikt till små och medelstora företag, men återigen är informationen inte 

irrelevant för målgruppen.  

 

Figur 4. Kontaktsida 

För att små och medelstora företag ska få någon information riktad till dem krävs 

att de går in på undermenyn “Samverkansplattformar” (figur 5). Därefter behöver 

de klicka sig vidare på länken “Tillväxtmotorn för små och medelstora företag”, 

som finns längst ned i listan som presenteras.  

        Figur 5. Samverkansplattformar 



 17 

På Tillväxtmotorns sida finns djupare information för målgruppen, men också fler 

navigationsmöjligheter (figur 6).  

 

Figur 6. Tillväxtmotorn för små och medelstora företag 

Sammanfattning 

För att små och medelstora företag ska få särskild information riktad specifikt till 

sig krävs det att de vågar orientera sig relativt långt ner i hierarkin av undersidor 

på Mälardalens högskolas webbsida. Som tidigare nämndes i metodbeskrivningen 

har studier visat att användare av webbsidor inte gärna orienterar sig för långt bort 

från startsidan. Med den nuvarande navigationsstrukturen krävs det att man 

navigerar sig fyra steg för information riktad till små och medelstora företag: 

startsida - Samverkan - Samverkansplattformar - Tillväxtmotorn för små och 

medelstora företag. Detta förutsätter dock att utgångspunkten är startsidan och att 

målgruppen förstår direkt vilken väg hen ska ta i navigeringen. För att få djupare 

kunskap om Tillväxtmotorns arbete för små och medelstora företag krävs även 

navigering på deras sida. Det behöver dock inte vara problematiskt på den här 

sidan, att samla all information på en och samma sida skulle eventuellt bli alldeles 

för mycket information för besökarna att ta in.  

Det är inte helt självklart att navigera sig raka vägen till Tillväxtmotorns sida om 

det är den typen av information man söker. Det finns relevanta länkar och 

information redan på förstasidan om samverkan, även för små och medelstora 

företag. Det krävs dock mycket navigering genom sidorna för att få övergripande 

information om vad som finns att samverka kring. Samtidigt finns här en risk för 

att små och medelstora företag tror att det enda de kan samverka med högskolan 

kring är Tillväxtmotorn eftersom den informationen är så tydligt riktad till 

målgruppen.  
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4.2 Textanalys 

Nedan presenteras resultatet av de två textanalyser som genomförts utifrån 

Hellspongs läsbarhetsanalys och strukturella analys. Texten som har analyserats 

(figur 7) finns på Tillväxtmotorns förstasida (Mälardalens högskola 2017). 

 

Figur 7. Skärmdump av texten på Tillväxtmotorns förstasida 

4.2.1 Läsbarhetsanalys 

 

Lässituation 

Texten verkar rikta sig till målgruppen små och medelstora företag, med tanke på 

rubriken. Innehållet kan anses vara aktuellt för olika sorters företag och riktar sig 
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inte uttryckligen till någon särskild bransch. Inga särskilda ämneskunskaper krävs 

för att förstå texten. Mottagarens läsmål kan antas vara att få mer information 

kring samverkan med Mälardalens högskola. Texten finns på webben, vilket 

möjliggör för mottagaren att läsa informationen i en situation hen känner sig 

bekväm i. Valet att läsa informationen vid ett annat tillfälle finns, om mottagaren 

till exempel befinner sig i en stressad situation. Om informationen hade delats ut i 

tryckt format på exempelvis en mässa eller som ett utskick är risken större att 

mottagaren får den i en mer stressad situation. De skulle dock även då kunna välja 

att läsa den vid ett senare tillfälle.   

Grafisk form 

Texten innehåller inga stavfel eller oklara interpunktioner. Stilgraden är på en bra 

nivå. Radlängden är möjligtvis en aning bred, med ett snitt på 80-90 tecken per 

rad. Pettersson menar att en optimal radlängd ligger på 60-70 tecken (2002, 

s.180). I övrigt är styckena lagom långa och kan därmed inte anses vara nämnvärt 

svårlästa.  

Det förekommer ett bildspel högst upp på sidan som visar bilder från en 

workshop. Bildtexten berättar att workshopen handlade om hur näringsliv och 

högskolan kan hitta bästa sätt att mötas på. Bilderna stödjer informationen bra. De 

visar mötet mellan människor vilket också texten informerar om. Däremot är 

kvaliteten inte den bästa på bilderna, utan verkar till synes vara tagna med en 

kamera av sämre kvalitet, exempelvis en mobilkamera. Det i sig är inte 

nödvändigtvis problematiskt eftersom motiven är bra. Men det kan sänka 

intrycket av professionalitet, vilket eventuellt skulle kunna påverka 

trovärdigheten. 

Språk 

En del långa ord förekommer i texten, men de ter sig ändå nödvändiga att använda 

och kan ändå anses lätta att tolka. Till exempel så är det längsta ordet som 

förekommer “affärsutvecklingsprogrammet”. Ordet kan vara svårt att korta ned då 

det är definitionen av Tillväxtmotorn. Anmärkningsvärt är dock att ordet först 

presenteras i tredje stycket, och förs då in i sammanhanget som ett känt begrepp 

på det som omtalas. Ordet skulle för enkelhetens skull kunna presenteras redan i 

inledningen, för att läsaren snabbt ska förstå att det är 

affärsutvecklingsprogrammet hen läser om. Som det är nu blir det inte tydligt 

förrän i tredje stycket att Tillväxtmotorn faktiskt är namnet på programmet och 

inte namnet på de som driver programmet. 

Innehåll 

Innehållet är relevant för målgruppen förutsatt att de är intresserade av ett 

samarbete med Mälardalens högskola. Huvudämnet framkommer tydligt. 

Däremot innehåller texten bara information om just affärsutvecklingsprogrammet 

Tillväxtmotorn. Inga andra samverkansmöjligheter nämns på denna sida. Det är å 

ena sidan inte särskilt märkvärdigt att texten bara handlar om Tillväxtmotorn, den 

är trots allt publicerad på deras sida. Men å andra sidan är detta den enda 

informationen på webbsidan som specifikt riktar sig till små och medelstora 
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företag vilket kan tolkas som att den är representativ för det som erbjuds den 

målgruppen. Mängden information är något kort, men kompletteras genom 

menyer och länkar på sidorna om texten. Den information som framkommer 

ställer inga krav på att mottagaren har några särskilda förkunskaper. Det tycks 

snarare vara tvärtom, texten syftar till att bjuda in mottagaren till att öka sina 

kunskaper.  

Innehållet är välstrukturerat sett till rubrikerna. Först huvudrubriken som talar om 

vilka texten vänder sig till, därefter en definition av små och medelstora företag, 

sedan en inbjudande rubrik om vad mottagaren tjänar på att delta i 

affärsutvecklingsprogrammet. Sist presenteras samarbetspartners, vilket i sig kan 

ses som irrelevant för innehållet men som ändå kanske kan tjäna som 

förtroendeingivande information. Om det hade länkats till samarbetspartnernas 

egna webbsidor hade det eventuellt uppnåtts en högre trovärdighet.    

Sammanfattning 

Eftersom texten är publicerad på webben möjliggör det för mottagaren att ta till 

sig informationen i en situation hen känner sig bekväm i. Den grafiska formen kan 

eventuellt åtgärdas vad gäller radlängden. Över lag fungerar språket. Innehållet är 

relevant, men utesluter andra samverkansmöjligheter. Språk och innehåll 

analyseras mer ingående i den strukturella analysen. 

4.2.2 Strukturell analys 

Kontext 

Texten är publicerad på Mälardalens högskolas webbsida på en av undersidorna 

till ämnet samverkan. Avsändare är Mälardalens högskola, och mer specifikt 

Tillväxtmotorn som finns på högskolan. Texten fungerar som första sida till 

Tillväxtmotorns verksamhet och kan i många situationer vara första kontakten 

mellan avsändare och mottagare. Rubriken till texten visar tydligt vilka de riktar 

sig till och ökar därför chansen att mottagaren blir densamma som målgruppen. 

Relationen mellan avsändare och mottagare kan anses vara asymmetrisk, det vill 

säga att ena parten har en form av överläge genom högre makt eller mer kunskap. 

Fokus i texten ligger på vad Tillväxtmotorn kan erbjuda företag. Texten uttrycker 

flera gånger att avsändaren har stor kunskap inom området och antyder att 

mottagaren kan behöva den kunskapen. Detta kan eventuellt skapa ett förhållande 

mellan avsändaren och mottagaren där avsändaren anses vara överlägsen med sin 

kunskap.  

Språk och komposition 

Det förekommer en del ord som kan skapa förtroende hos mottagaren. Ord som 

“erkända experter”, “handfasta råd” och “kunnigt nätverk” kan ge intrycket att 

avsändaren har ett syfte att locka mottagaren till ett samarbete med högt värde. I 

sammanhanget kan dock orden anses vara relativt verkningslösa då de inte 

beskriver vad det faktiskt innebär. Över lag är meningarna väl uppbyggda och i 

varierande längd. De har en bra balans mellan användning av verb och substantiv.  
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Texten kan i det stora hela uppfattas som relativt abstrakt, då det inte förekommer 

några konkreta exempel på vad affärsutvecklingsprogrammet leder till. De mest 

konkreta exemplen som förekommer handlar om att programmet kan leda till 

samarbeten med studenter, och att det erbjuds föreläsningar inom olika områden. 

Detta säger dock inget konkret om vad resultatet för målgruppens företag blir om 

hen väljer att delta i programmet.  

Informationen kan delas upp i fyra delar: inledning, målgrupp, resultat och 

samarbetspartners. I inledningen presenteras kort vad Tillväxtmotorn gör. 

Därefter presenteras målgruppen, alltså vilka de vänder sig till. Sedan kommer 

rubriken “Detta får du:” vilket kan tolkas är det resultat som blir av ett samarbete 

med Tillväxtmotorn. Sist presenteras vilka samarbetspartners Tillväxtmotorn har. 

Inledningen och resultatdelen har ett innehåll som till viss del är detsamma. Viss 

ny information tillkommer, så som tidsramen för programmet och korta exempel 

på vad som kan förekomma inom programmet.  

Teman och perspektiv 

Det huvudsakliga temat för texten är samarbetet mellan Tillväxtmotorn och små 

och medelstora företag. Rubriken visar tydligt att det är detta tema som behandlas 

i texten. Ett mindre tema förekommer; möjligheten att samarbeta med studenter 

och andra företagsledare.  

Avsändaren kan anses vara närvarande i texten genom uttryck som “vi vill” och 

“vi vänder oss till”. Det finns ett tydligt författarperspektiv då texten signalerar att 

Tillväxtmotorn har tillgång till den kunskap som krävs i sammanhanget. Det finns 

ett dominerande tidsperspektiv, vilket är ett framtidsperspektiv. Texten talar om 

utveckling och har en tidsram för arbetets gång.   

Social ram 

Texten har ett du-tilltal som kan anses skapa en något informell och 

förtroendeingivande relation. Den omtalar inledningsvis avsändaren som ”vi”, 

vilket kan bidra till att öka förtroendet i relationen mellan avsändare och 

mottagare. Efterhand tycks avsändaren dock bli något mer distanserad. Det 

förekommer att avsändaren omtalar sig själv med titeln, vilket kan göra relationen 

något mer formell. Meningen “Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget!” är ett 

exempel på detta. Relationen mellan avsändare och mottagare skulle kunna lättas 

upp här genom att börja meningen med “Vi på Tillväxtmotorn...” istället. Det 

verkar bli en något skiftande relation i nuläget, då det å ena sidan inleds med att 

avsändaren tydligt visar sig i texten och det senare blir en mer avståndstagande 

avsändare. I stycket under “Det här får du:” är avsändaren till största del 

frånvarande och texten kan i det stycket eventuellt uppfattas som mer formell. 

Däremot förekommer du-tilltalet genom hela texten.  

Sammanfattning 

Texten kan ses på som första kontakt mellan avsändare och mottagare, då den 

förekommer som förstasida på Tillväxtmotorns sida. Relationen mellan avsändare 
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och mottagare kan anses vara något asymmetrisk och varierande i formalitet. 

Texten kan anses tyda på ett överläge hos avsändaren, då det finns antydan om att 

kunskap som mottagaren behöver finns hos avsändaren. Likaså visar sig tecken på 

en otydlig relation vid analys av de sociala ramarna, där det skiftar mellan ett 

informellt och formellt språkbruk. Texten som helhet och förekommande ord kan 

anses vara abstrakt. Ord som kan syfta till att inbringa förtroende kan anses sakna 

mening i sammanhanget eftersom det saknas konkreta exempel på vad det 

innebär. Tema och perspektiv framträder dock tydligt i texten. 

4.3 Utprovning 

Två utprovningar genomfördes där det var fem testpersoner i varje omgång. Efter 

den första utprovningen reviderades gestaltningen utifrån de svar som 

testpersonerna angett på frågorna. Därefter genomfördes den andra utprovningen 

med nya testpersoner och den nya gestaltningen. Frågorna var desamma i båda 

omgångarna. 

Något som noterades vid utprovningarna var att testpersonerna gav relativt korta 

och outvecklade svar. Efter avslutat test diskuterades det därför med 

testpersonerna hur de menar och tänker, för att få bättre information om vad som 

kan förbättras i gestaltningen. Det visade sig att testpersonerna gärna utvecklade 

sina svar muntligt när de ombads att göra det. Ett problem som uppstod vid 

diskussionen var att undvika ledande frågor som leder testpersonen till det svar 

man önskar. För att undvika den typen av frågor ombads testpersonerna att 

utveckla sina svar och förklara hur de tänkte. Detta problem uppstod främst vid 

fråga 1 och fråga 2 i första utprovningen.  

Till en början fick testpersonerna läsa en kort information om syftet med 

utprovningen och hur de ska genomföra den. I samma dokument fick de även 

skriva under om de samtycker till att deras svar kommer sammanställas i den här 

rapporten. Därefter fick de genomföra testet.  

Svaren på frågorna från enskilda testpersoner kan ses i bilaga 1 och 2. 

Sammanfattning av alla svar och vad som framkom i diskussionerna med 

testpersonerna efter avslutat test presenteras på följande sidor.  

På nästa sida visas en bild på den första skissen av gestaltningsförslaget som 

testades i den första utprovningen. För att se och läsa om arbetsprocessen kring 

gestaltningsförslaget, se kapitel 5 Gestaltningsförslag i den här rapporten (s.28).  
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Figur 8. Gestaltningsförslag som testades i första utprovningen 
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4.3.1 Första utprovningen 

Här sammanställs de svar som inkom under den första utprovningen.  

Fråga 1: Vad handlar texten om?  

Samtliga testpersoner förstod vad informationen handlar om. Deras svar visar att 

de förstår att det handlar om ett samarbete mellan högskolan och företag. Några 

svarade enbart “företag” här, alltså inte små och medelstora företag. Vid vidare 

diskussion med dessa testpersoner, visade det sig att de alla menade små och 

medelstora företag.  

Fråga 2: Till vilka riktar sig informationen?  

Samtliga testpersoner kunde avgöra att informationen riktar sig till små och 

medelstora företag. Här dök samma fenomen upp som i fråga 1, några 

testpersoner svarade enbart “företag” medan en testperson svarade “små företag”. 

Diskussionen kring den här frågan med testpersonerna ledde till samma resultat 

som i fråga 1, samtliga menade små och medelstora företag.  

Fråga 3: Vem är avsändaren av informationen?  

Fyra av fem testpersoner svarade tydligt att Mälardalens högskola var avsändaren 

av informationen. En testperson svarade “Någon som jobbar på skolan..:”. Här 

genomfördes inte någon diskussion med testpersonen kring frågan. Svaret 

tolkades som att ett förtydligande i texten skulle kunna vara nödvändigt.  

Fråga 4: Var det något ord som var svårt att förstå? Vilket/vilka? 

Två testpersoner svarade att de inte tyckte att det fanns några svåra ord. De övriga 

tre testpersonerna svarade att “Tillväxtmotorn” var svårt att förstå. De förstod att 

det var ett namn, men inte helt vad det innebär. Det blev här relativt klart att 

informationen om Tillväxtmotorn behövde förtydligas. 

Fråga 5: Var någon mening svår, osammanhängande eller otydlig? Vilken/vilka? 

Varför?  

Fyra testpersoner svarade nej på denna fråga. En testperson svarade att första 

meningen är något otydlig: “Att samarbeta med högskolan eller våra studenter ger 

dig värdefull hjälp i utvecklingen av ditt företag”. Testpersonen ställde sig 

frågande till om inte studenter är en del av högskolan. Hen tyckte att orden 

“högskolan” och “våra studenter” innebar samma sak.  

Fråga 6: Kändes något ord upprepande så att det störde din läsning? 

Vilket/vilka?  

Fyra av fem testpersoner svarade nej på denna fråga. En testperson upplevde att 

ordet “samarbete” kändes upprepande. Vid närmare undersökning kunde det 

konstateras att ordet förekom tre gånger under rubriken “Hur vill du samarbeta?”. 

I det korta stycket finns bara två meningar, vilket innebär att ordet förekom först i 

rubriken och därefter i de båda efterföljande meningarna.  

Fråga 7: Vad skulle du göra om du vill ha mer information om ämnet? 

Fyra av testpersonerna svarade att de skulle klicka på länkarna på sidan för att få 

mer information. En angav enbart att hen skulle kontakta Anders Andersson som 
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står som kontaktperson. Det var även en av testpersonerna som angav att hen 

skulle klicka på länkarna eller kontakta Anders Andersson. Detta kan tolkas som 

att de olika vägarna man kan ta sig vidare via fungerar, alltså länkarna och 

kontaktpersonen.  

Fråga 8: Har du några övriga synpunkter på textens språk och innehåll? 

Samtliga testpersoner svarade nej på denna fråga. Två av dem la även till 

kommentaren om att texten var bra.  

Sammanfattning  

I testresultatet fanns några problem i texten enligt testdeltagarna. Det tydligaste 

problemet som fanns var ordet “Tillväxtmotorn”, då tre av fem testpersoner 

önskade ett förtydligande av det. De förstod att det är ett namn men inte riktigt 

vad det innebär. Samtliga testpersoner kunde avgöra vad texten handlar om, vilka 

den riktar sig till och vem som är avsändaren. En av testpersonerna förstod att det 

var någon på skolan som var avsändare, men angav dock inte Mälardalens 

högskola som definitiv avsändare. Vidare visade det sig även att de vägledande 

funktionerna, så som länkar och kontaktperson, fungerar väl. En person upplevde 

en mening som något otydlig.  

4.3.2 Andra utprovningen 

Här sammanställs de svar som inkom under den andra utprovningen. I den här 

omgången inkom inte lika många svar som gav upphov till revidering av texten. 

Sammanställningen är därför kortare här, och diskuteras enbart under de frågor 

det kom in svar som kunde användas till att förbättra gestaltningen.  

På nästa sida visas ett gestaltningsförslag som är reviderat efter första 

utprovningen. För att läsa om de revideringar som genomförts mellan och efter 

utprovningarna, se kapitel 5 Gestaltningsförslag i den här rapporten (5.4 

Utprovningar, s.30). 
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Figur 9. Gestaltningsförslag som testades i andra utprovningen. 
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Fråga 1: Vad handlar texten om?  

Samtliga testpersoner förstod vad informationen handlar om.  

Fråga 2: Till vilka riktar sig informationen?  

Samtliga testpersoner kunde avgöra att informationen riktar sig till små och 

medelstora företag.  

Fråga 3: Vem är avsändaren av informationen?  

Samtliga testpersoner förstod att Mälardalens högskola är avsändare av 

informationen. 

Fråga 4: Var det något ord som var svårt att förstå? Vilket/vilka? 

Ingen testperson upplevde något ord som svårt.  

Fråga 5: Var någon mening svår, osammanhängande eller otydlig? Vilken/vilka? 

Varför?  

Fyra testpersoner svarade nej på den här frågan. En testperson svarade att två 

meningar i stycket om examensarbete var problematiska: “Det ska omfatta ett 

större projekt som studenterna arbetar med under längre tid. Kanske du har en idé 

som du aldrig riktigt har tid att genomföra själv?“. Testpersonen upplevde att 

ordet “har” var upprepande i andra meningen och gav själv förslag på att byta ut 

det senare mot “får”. Vidare tyckte testpersonen att det behövdes läggas till ordet 

“en” mellan “under längre” i första meningen.   

Fråga 6: Kändes något ord upprepande så att det störde din läsning? 

Vilket/vilka?  

Fyra av fem testpersoner svarade nej på denna fråga. Samma testperson som 

svarade angående meningarna i förra frågan svarade här att ordet “har” är 

upprepande, och hänvisade tillbaka till föregående fråga.  

Fråga 7: Vad skulle du göra om du vill ha mer information om ämnet? 

Här svarade två personer att de skulle klicka på länkarna som finns i texten. 

Vidare svarade två personer att de skulle kontakta Anders Andersson medan den 

femte testpersonen svarade att hen skulle kontakta Mälardalens högskola. Det 

femte svaret tolkas dock som att testpersonen förstår vart hen ska vända sig 

eftersom hen förstår att det handlar om samverkan med Mälardalens högskola.  

Fråga 8: Har du några övriga synpunkter på textens språk och innehåll? 

Två testpersoner svarade nej. Tre testpersoner utvecklade sina svar där de 

exempelvis angav att de tyckte att informationen var lätt och tydlig. En testperson 

skrev att texten var innehållsrik, och att den hade blivit ännu mer innehållsrik om 

man kunde klicka sig vidare på länkarna och få fördjupad information. En 

testperson svarade att rubriken skulle kunna vara mer informerande. 

Sammanfattning 

Över lag fanns det endast ett fåtal ändringar att genomföra efter den andra 

utprovningen. Det var endast en testperson som reagerade på ett par meningar 

samt rubriken. Övriga testdeltagare upplevde inga problem med texten.   
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5. Gestaltningsförslag 

Här presenteras gestaltningsförslaget och motivering till val kring det. Förslaget 

grundar sig på den tidigare forskningen, analyserna av det befintliga materialet 

samt resultatet av utprovningarna. En ny sida under menyn Samverkan på 

Mälardalens högskolas webbsida har gestaltats. På sidan finns sammanfattande 

information kring olika samverkansmöjligheter.  

5.1. Urval av information 

Det som framkom i analysen av navigationsstrukturen var att den enda 

informationen som finns specifikt riktad till små och medelstora företag är den 

som handlar om Tillväxtmotorn. Detta skulle eventuellt kunna utgöra en risk för 

att målgruppen tror att de enbart kan samverka med Mälardalens högskola genom 

Tillväxtmotorns affärsutvecklingsprogram. I den tidigare forskningen framkom 

det att det är viktigt att en webbsida visar vad som kan erbjudas på ett tydligt sätt. 

Det finns annars en risk att besökarna lämnar sidan trots att informationen de 

söker finns där. Detta skulle alltså kunna bli fallet för små och medelstora företag 

i nuläget. Gestaltningen har därför haft som syfte att lyfta fram viktigt och 

relevant information till målgruppen. Informationen är tänkt att visa att små och 

medelstora företag kan samverka kring fler alternativ än Tillväxtmotorn. 

I gestaltningen återfinns information om olika samverkansmöjligheter som finns 

hos Mälardalens högskola. Informationen är kortfattad och är tänkt att fungera 

som en sammanfattning om olika sätt att samverka på. I anslutning till varje 

stycke finns länkar som vägleder besökarna till djupare information. På så sätt kan 

besökarna redan här avgöra vad de är intresserade av att läsa mer om, och slipper 

därmed söka sig genom undermenyerna för att hitta något av intresse. I 

utprovningarna visade det sig att flera testpersoner skulle välja att klicka på 

länkarna om de ville ha mer information. Detta tyder på att syftet med länkarna 

fungerar, vilket är att vägleda besökarna till fördjupad information som är av 

intresse för dem.  

I den tidigare forskningen framkom det även att det kan vara viktigt att synligt 

visa kontaktinformation på en webbsida, då detta kan öka trovärdigheten av sidan 

och avsändaren. Det finns därför en kontaktruta till höger om texten i 

gestaltningen, där namn, telefonnummer och mailadress står till en Anders 

Andersson. I nuläget är det oklart vem som agerar kontaktperson kring samverkan 

på Mälardalens högskola, så namnet är därför fingerat i detta arbete. I 

utprovningarna av gestaltningen visade det sig att flera testpersoner skulle välja 

att kontakta Anders Andersson om de ville ha mer information. Detta tyder på att 

det finns ett behov av att ha en kontaktperson i detta sammanhang. Uppgiften att 

utse någon till detta ligger dock inte inom ramarna för det här arbetet.  
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5.2 Navigationsstruktur  

Det framkom i den tidigare forskningen att det är viktigt med ett tydligt 

navigationssystem. Detta ökar både användbarheten på webbsidan samt 

trovärdigheten hos avsändaren. Länkar kan fungera vägledande och kan med 

fördel användas för att locka besökarna till vidare läsning. De bör dock inte 

innehålla främmande ord och bör tala för vilken information som finns att få 

genom att klicka på dem.  

I analysen av navigationsstrukturen framgick det att den enda informationen som i 

nuläget finns för målgruppen ligger många steg bort i navigeringen. Samtidigt är 

vägledningen dit något otydlig, då de måste förstå att de ska klicka på 

”Samverkansplattformar”. Gestaltningen av en helt ny sida direkt under menyn 

Samverkan på webbsidan har som syfte att minska kravet på navigering hos 

målgruppen. Undermenyn har döpts till ”Små och medelstora företag” för att så 

tydligt som möjligt visa på första sidan att det finns information riktad till 

målgruppen. Valet att namnge undermenyn på så sätt kan eventuellt anses som att 

det utesluter övriga företag. Beslutet grundar sig dock i EU:s uppgifter om att små 

och medelstora företag utgör 99 % av alla företag inom EU. 

5.3 Den språkliga utformningen  

Den språkliga utformningen har grundat sig i resultatet av de två textanalyser som 

genomförts på Tillväxtmotorns sida. Där visade det sig bland annat att relationen 

mellan avsändaren och mottagaren kan uppfattas som asymmetrisk. Texten i 

gestaltningen har därför utformats så att relationen mellan avsändare och 

mottagare är mer symmetrisk. Det har gestaltats genom att lyfta fram att både 

högskolan och företagen gynnas av ett samarbete. Texten talar om vad 

målgruppen får ut av ett samarbete, exempelvis att de får tillgång till aktuell 

kunskap och forskning. Samtidigt talar texten exempelvis om att högskolans 

studenter gynnas genom att de får en inblick i näringslivet. Relationen blir därmed 

möjligen mer jämn, då ingen av parterna har något överläge med sina resurser.  

I textanalyserna visade det sig även att texten kan anses vara relativt abstrakt. Det 

fanns inga konkreta exempel på vad affärsutvecklingsprogrammet leder till eller 

faktiskt hjälper till med. I gestaltningen till detta arbete har det därför lyfts fram 

en del exempel för att tydliggöra resultatet av att samverka. Till att börja med 

finns förslag på olika samverkansmöjligheter. Sedan finns även en del exempel på 

vad de innebär. I stycket om Tillväxtmotorn finns exempel på vad programmet 

hjälper till med, och i stycket om Karriärtorget får man exempel på olika tjänster 

som kan annonseras ut.   

Den sociala ramen i texten om Tillväxtmotorn kunde anses vara något varierande. 

Inledningsvis var texten något informell medan den efter hand blev mer formell 

med distanserad avsändare. I gestaltningen har texten därför utformats så att det 

finns ett du-tilltal genom hela texten, samtidigt som avsändaren visar sig synlig 

genom att använda ”vi” där det lämpar sig. Se exempelvis stycket om forskning.   
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Figur 10. T.v. text om testades i första utprovningen. T.h. Text efter revideringar utifrån resultatet 

av första utprovningen.  

5.4 Utprovning 

Det genomfördes revideringar i texten efter både första och andra utprovningen. I 

första utprovningen inkom det svar från flera testpersoner som visade att vissa 

delar av texten behövdes åtgärdas. I andra utprovningen var det endast en person 

som upplevde att några delar av texten var problematisk.  

5.4.1 Revideringar efter första utprovningen 

Det har genomförts några revideringar utifrån resultatet av första utprovningen 

(figur 10). Första meningen fick en anmärkning av en testperson som handlade 

om att hen uppfattade att “högskolan eller våra studenter” innebar samma sak. Här 

genomfördes inga större förändringar dock, utan den ändring som genomfördes 

var att byta ordet “eller” mot “och”. Tanken är att det ska förtydliga att det går att 

samarbeta med både studenter och i andra sammanhang på högskolan. I samma 

mening lades det även till “Mälardalens” framför ordet högskolan för att försöka 

förtydliga ytterligare vem avsändaren var, då en testpersons svar visade att detta 

var något otydligt.  

En testperson angav att ordet “samarbeta” var upprepande. Vid närmare 

granskning av texten framkom det att ordet förekom tre gånger i stycket under 

rubriken “Hur vill du samarbeta?”. I den sista meningen i stycket har orden 

“samarbeta med” därför bytts ut till “få hjälp av”. Vidare har även stycket om 

Tillväxtmotorn omarbetats och förtydligats. Det har förtydligats att 

Tillväxtmotorn är namnet på affärsutvecklingsprogrammet, att det drivs av 

Mälardalens högskola och vad syftet med det är.  
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5.4.2 Revideringar efter andra utprovningen 

Efter andra utprovningen reviderades ett par saker i texten (figur 11). Meningarna 

i stycket om examensarbetet har ändrats, då en testperson upplevde problem med 

dem. I stycket upplevde testpersonen att ordet ”har” var upprepande i den tredje 

meningen, och gav själv förslag på att byta ut ett av dem mot ”får”. Vidare ansåg 

hen även att det behövdes läggas till ordet ”en” mellan orden ”under längre” i 

andra meningen i stycket. Testpersonens förslag på förändringar ansågs vara goda 

nog för att tillämpa och texten är därför ändrad utefter det. Rubriken har även 

ändrats till ”Samverkan för små och medelstora företag” för att göra den mer 

informativ, då detta också påpekades vid andra utprovningen. Vid närmare 

granskning av rubriken kunde det konstateras att rubriken faktiskt inte sa något 

om textens innehåll. Även fast besökarna befinner sig under menyn Samverkan, är 

det inte säkert att hen navigerat sig dit själv. Det skulle kunna finnas scenarion där 

besökaren har blivit länkad direkt till sidan via andra sidor. Den nya rubriken talar 

nu direkt om för mottagaren vad texten handlar om. 

Figur 11. T.v. text som testades i andra utprovningen. T.h. text efter revideringar utifrån resultatet i andra utprovningen. 
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5.5 Grafisk utformning 

Som tidigare nämndes i avgränsningarna (1.6 Avgränsningar, s.7) i den här 

rapporten, har Mälardalens högskola en grafisk profil. Det har därför inte gjorts 

någon större analys av det grafiska utformandet på webben, och gestaltningen är 

anpassad efter den grafiska profilens typsnitt och färgkoder. De anger i manualen 

att Georgia och Arial är de typsnitt som ska användas till webbplatsen (Grafisk 

manual 2011, 1:10). Gestaltningen är därför anpassad efter det, med Georgia på 

huvudrubriken och Arial på övrig text. Färger följer de färgkoder som används på 

webbsidan (Grafisk manual 2011, 1:6).  

I läsbarhetsanalysen av Tillväxtmotorns sida visade det sig att radlängderna till 

den texten var relativt långa. Radlängderna har därför kortats ned till cirka 70 

tecken per rad i gestaltningsförslaget. Det har även använts tydliga underrubriker 

för att hjälpa besökarna att scanna innehållet.  

5.6 Bildval 

I den tidigare forskningen visade det sig att texter som innehåller bilder lockar 

mer till läsning, och att språk och bild kan komplettera varandra. I gestaltningen 

har en bild använts för att porträttera ett möte mellan människor (figur 12). Bilden 

visar en grupp människor som för en diskussion. Den visar ungefär samma 

situation som framkom i läsbarhetsanalysen av Tillväxtmotorns sida. Däremot har 

en bild valts som är av högre kvalitet för att försöka inge ett seriöst intryck och 

uppnå en högre trovärdighet. Motivet på bilden har valts för att porträttera en 

situation som kan uppstå om man samverkar, som texten handlar om, alltså ett 

möte mellan människor.  

 

                         Figur 12. Bild som använts i gestaltningsförslaget (Pixabay) 

5.7 Övrigt 

Under revideringen av gestaltningsförslaget uppmärksammades det att 

Karriärtorget var utskrivet med liten begynnelsebokstav i länken till det stycket. 

Detta har åtgärdats i slutversionen av gestaltningsförslaget. 



 33 

Figur 13. Färdigställt gestaltningsförslag 

5.8 Slutversion av gestaltningsförslag 



 34 

Figur 14. Skärmdump av fördjupad information om examensarbete 

Länkarna till de olika styckena leder vidare till följande sidor på Mälardalens 

högskolas webbsida:  
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Figur 15. Skärmdump av fördjupad information om forskning 

 

 

  



 36 

Figur 16. Skärmdump av Karriärtorgets startsida. 
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Figur 17. Skärmdump av Tillväxtmotorns första sida. 
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5.9 Råtext till gestaltningsförslaget 

 

Samverkan för små  

och medelstora företag 
Att samarbeta med Mälardalens högskola och våra studenter ger dig 

värdefull hjälp i utvecklingen av ditt företag. Du får tillgång till aktuell 

kunskap och forskning, samtidigt som du bidrar till att studenterna 

får insikt i hur näringslivet ser ut. Hos oss finns kunskap inom 

affärsutveckling och olika forskningsområden som du kan ta del av.     

Hur vill du samarbeta?  
Det finns mängder med olika projekt du kan få hjälp med om du vill 

samarbeta med högskolan. Du kan få hjälp av både studenter och 

forskare. 

Examensarbete 

Utbildningarna på högskolan avslutas med att studenterna genomför ett 

examensarbete. Det ska omfatta ett större projekt som studenterna 

arbetar med under en längre tid. Kanske du har en idé som du aldrig riktigt 

får tid att genomföra själv? Låt en student hjälpa dig!  

Läs mer om examensarbete här. 

Forskning 

Vi forskar ofta i samarbete med företag. Det leder till att vi tillsammans 

hittar lösningar och utvecklar produkter. Resultatet i vår forskning kan få 

direkt tillämpning hos dig och ditt företag.  

Läs mer om forskning här. 

Karriärtorget 

På Karriärtorget kan du annonsera ut lediga tjänster som finns hos ditt 

företag. Du når studenterna direkt och det är kostnadsfritt att annonsera. 

Här kan du även lämna förslag om examensarbete.  

Gå direkt till Karriärtorget. 

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag 

Tillväxtmotorn är ett affärsutvecklingsprogram som drivs av Mälardalens 

högskola. Programmets syfte är att öka samverkan mellan högskolan och 

små och medelstora företag. I programmet kan du bland annat få hjälp 

med att effektivisera din marknadsföring och kommunikation.  

Läs mer om Tillväxtmotorn här. 
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6. Avslutande diskussion 

Under detta arbete har det blivit tydlig hur viktigt det är med lättillgänglig 

information. Navigationsstrutkuren spelar stor roll för om besökarna av en 

webbsida kommer hitta rätt information. Det blev tydligt i analysen av det 

befintliga materialet att informationen till målgruppen små och medelstora företag 

var knapphändig på Mälardalens högskolas webbsida. Det kanske mest intressanta 

problem som framkom var att informationen om Tillväxtmotorn var den enda 

information som uttalade små och medelstora företag som målgrupp. Eftersom det 

är så tydligt riktat till små och medelstora företag, till skillnad från den andra 

informationen, är det inte svårt att förstå att det lätt tolkas som den enda 

samverkansmöjligheten för målgruppen.  

Under utprovningarna blev det tydligt att små detaljer i en text kan störa 

läsningen. Något som funderats på i efter hand är om det hade varit lämpligare att 

diskutera frågorna direkt med testpersonerna. Eftersom det kom in en del 

kortfattade svar, som sedan utvecklades vid en djupare diskussion, hade det 

kanske blivit ännu mer utvecklade svar om man diskuterade med dem under hela 

testets gång, istället för efteråt.  

Angående källorna så är alla baserade på forskning utförd av verksamma personer 

inom de olika områdena. Detta för att få en stark grund att basera 

gestaltningsförslaget. Något som dock hade varit intressant för vidare forskning 

hade varit att undersöka om det finns studier som visar andra resultat än de som 

hittats till den här rapporten. Beter sig alla lika på webben, eller finns det 

skillnader beroende på kulturell bakgrund, ålder och datorvana? Har alla verkligen 

samma uppfattning om vad trovärdig information på webben är?  

Huruvida resultatet hade blivit likvärdigt eller inte om en mer specifik målgrupp 

hade funnits är svårt att avgöra, men det är en intressant tanke. Om informationen 

var riktad till en mer specifik bransch, hade exempel på vad man kan få hjälp med 

kunnat lyftas fram på ett effektivare sätt. I det här sammanhanget är det dock svårt 

att specificera målgruppen mer, då det inte lämpar sig att inkludera någon bransch 

mer än någon annan. Om exempel på vad förslagsvis ekonomibranschen kan få 

hjälp med hade lyfts fram, skulle det riskera att övriga branscher känner sig 

uteslutna och tror att samverkan inte sker med deras bransch.  

Avslutningsvis kan det alltså konstateras att det är viktigt med tydlig 

navigationsstruktur och lättillgänglig information. Vidare är det också bra att testa 

sitt material med olika testpersoner för att se om det fungerar så som är tänkt.  
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Figur 14: Skärmdump av undersida till Samverkan där fördjupad information om 

examensarbete finns. Tillgänglig: 

http://mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb/vad-ar-ett-exjobb-1.351, hämtad 

2017-05-19.  

Figur 15: Skärmdump av undersida till Samverkan där fördjupad information om 

forskning finns. Tillgänglig: http://mdh.se/samverkan/forskning, hämtad 2017-05-

19.   

Figur 16: Skärmdump av Karriärtorgets startsida. Tillgänglig: 

http://karriartorgetmdh.se/, hämtad 2017-05-19 

Figur 17: Skärmdump av förstasidan på Tillväxtmotorns sida. Tillgänglig: 

http://mdh.se/samverkan/projekt/tillvaxtmotorn, hämtad 2017-05-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mdh.se/samverkan/studentkontakt/exjobb/vad-ar-ett-exjobb-1.351
http://mdh.se/samverkan/forskning
http://karriartorgetmdh.se/
http://mdh.se/samverkan/projekt/tillvaxtmotorn


 43 

Bilagor 

Bilaga 1 - Sammanställning av svaren från utprovning 1  
 

Fråga 1: Vad handlar texten om?  

1. Samarbete mellan små företagare och högskolan samt studenter 

2. Samarbete mellan företag och högskola/studenter för att öppna vägar ut i 

arbetslivet för studenter.  

3. Om att företag och studenter kan hjälpa varandra. 

4. Hur företag och högskolan kan dra nytta av varandra. 

5. Information om vad högskolan och den aktuella utbildningen har att erbjuda 

små och medelstora företag. 

Fråga 2: Till vilka riktar sig informationen?  

1. Små företagare 

2. HR-avd, chefer och projektledare på större företag men även mindre företag. 

3. Mot företag 

4. Egenföretagare med små och medelstora företag 

5. Små och medelstora företag. 

Fråga 3: Vem är avsändaren av informationen?  

1. Någon som jobbar på högskolan och vill att studenter ska kunna hjälpa små 

företagare. 

2. Mälardalens högskola 

3. Högskolan 

4. Mälardalens högskola 

5. Mälardalens högskola.  

Fråga 4: Var det något ord som var svårt att förstå? Vilket/vilka? 

1.  Inget svårt ord 

2. Nej. 

3. Tillväxtmotorn (namn, men på vad?)  

4. Tillväxtmotorn 
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5. Tillväxtmotorn kan jag visserligen ana vad som menas med. Men jag skulle 

gärna vilja ha ett förtydligande. 

Fråga 5: Var någon mening svår, osammanhängande eller otydlig? 

Vilken/vilka? Varför?  

1. tycker jag inte 

2. Nej. 

3.”att samarbeta med högskolan eller våra studenter” (är inte det samma? 

Studenter går väl på en högskola?) 

4. Nej, meningarna var bra 

5. Nej det tycker jag inte. 

Fråga 6: Kändes något ord upprepande så att det störde din läsning? 

Vilket/vilka?   

1. Nej 

2. Ja. Samarbete 

3. Nej 

4. Nej, det var bra 

5. Nej 

Fråga 7: Vad skulle du göra om du vill ha mer information om ämnet?  

1. Gå in på länkarna som finns eller kontakta Ander Andersson 

2. Kontakta Anders Andersson 

3. Trycka på länkarna 

4. Klicka på länkarna ”läs mer om” 

5. Kolla in denna sida för att söka mig fram via länkarna till den information som 

jag kan tänkas vilja ha. 

Fråga 8: Har du några övriga synpunkter på textens språk och innehåll? 

1. nej, det var väldigt bra!  

2. Nej.  

3. Nej. 

4. Nej, det var bra! 

5. Nej.  
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Bilaga 2 - Sammanställning av svaren från utprovning 2  
 

Fråga 1: Vad handlar texten om?  

1. Att man med hjälp av studenterna på högskolan kan utveckla sitt företag, hitta 

lösningar och nya idéer samt annonsera ut lediga tjänster från sitt företag. 

2. Samverkan mellan Mälardalens högskola och små och medelstora företag 

3. samarbete mellan Mälardalens högskola och olika företag som vill utvecklas. 

Man får information om på vilka olika sätt man kan få hjälp att utveckla sitt 

företag. 

4. Om erbjudande av samarbete mellan företag och Mälardalens högskola.  

5. Samarbete mellan Mälardalens högskola, högskolans studenter och företag.  

Fråga 2: Till vilka riktar sig informationen?  

1. Små och medelstora företag. 

2. Till små och medelstora företag 

3. Små och medelstora företag kan få hjälp. 

4. Små och medelstora företag 

5. Egenföretagare med små och medelstora företag. 

Fråga 3: Vem är avsändaren av informationen?  

1. Mälardalens högskola. 

2. Mälardalens högskola 

3. Mälardalens högskola 

4. Mälardalens högskola 

5. Mälardalens högskola.  

Fråga 4: Var det något ord som var svårt att förstå? Vilket/vilka? 

1.  Nej. 

2. Inget. 

3. Nej.  

4. Nej. 

5. Nej. 

Fråga 5: Var någon mening svår, osammanhängande eller otydlig? 

Vilken/vilka? Varför?  
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1. Nej. 

2. Jag förstod allt.  

3. Nej. 

4. Det ska omfatta ett större projekt som studenterna arbetar med under (en) 

längre tid. Kanske (Har) du en idé som du aldrig riktigt (får) har tid att genomföra 

själv? Har upprepas…  

5. Nej. 

Fråga 6: Kändes något ord upprepande så att det störde din läsning? 

Vilket/vilka?   

1. Nej 

2. Nej, det fanns inga upprepande ord som störde. 

3. Nej 

4. Har, se fråga 5 

5. Nej 

Fråga 7: Vad skulle du göra om du vill ha mer information om ämnet?  

1. Klicka på länkarna under varje kategori. 

2. Ta kontakt med Mälardalens högskola.  

3. Kontakta Anders Andersson  

4. Klicka på länken ”läs mer…” 

5. Klicka på länkarna tillhörande de olika rubrikerna.  

Fråga 8: Har du några övriga synpunkter på textens språk och innehåll? 

1. Intressant text. Man ville läsa mer. 

2. Jag tyckte allt var klart och tydligt 

3. Det var en bra text, den var innehållsrik och lättförståelig. Bra information som 

kom fram bra. Den hade blivit ännu mer innehållsrik om det gick att trycka på 

länkarna så att man kan få mer fördjupad information. 

4. Lagom mycket text och lätt navigerat. Funderar dock på rubriken ”Små och 

medelstora företag”, kan den vara mer informerande?  

5. Nej. 
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Bilaga 3 - Samtyckesdokument 

 

Utprovning av text 

Du har nu fått en text med information om ett specifikt ämne. Läs igenom texten i 

lugn och ro och svara därefter på nedanstående frågor. Svara själv utan att 

diskutera med någon annan. Det finns inget rätt eller fel på någon fråga. Din 

uppgift är att svara ärligt på frågorna utifrån hur du har uppfattat informationen. 

Dina svar kommer tolkas som konstruktiv kritik. Det finns ingen max- eller 

minimumgräns för hur långt ditt svar får vara.   

Syftet med den här undersökningen är att testa textens innehåll för att se om det är 

lätt att förstå. Målet är att få svar på om språket fungerar och om informationen är 

tillräckligt tydlig. 

Dina svar kommer sammanställas och visas i ett examensarbete inom 

utbildningen Informationsdesign på Mälardalens högskola. Rapporten från arbetet 

kommer publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (www.diva.org), men du är 

anonym i undersökningen. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet att 

utläsa dina svar som att just du har svarat. Ditt namn och dina personuppgifter 

kommer inte dokumenteras. Om du under undersökningens gång känner att du 

inte längre vill fortsätta har du rätt att avsluta ditt deltagande.  

Samtycker du till ovanstående villkor?  

Ditt svar:   

 

http://www.diva.org/

