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Sammanfattning 

 

 

Vårt examensarbete bestod av att utforma en informationsbroschyr åt Munktell 
Science Park. Fokus har legat på texterna då det redan fanns en grafisk manual. 

Vår frågeställning var: Hur utformar vi text till en informationsbroschyr om 

Munktell Science Park så att målgruppen förstår?  

Detta var våra delfrågor: 

 

� Hur uppnår vi god läsbarhet, läslighet och läsvärde?  

� Går det att skala bort alla facktermer?  

� Var går gränsen mellan information och reklam?   

 

Broschyren är något som den intresserade ska kunna söka upp samt något som 
kan stickas i handen på en mässbesökare. Män och kvinnor i Eskilstuna oavsett 
yrke och erfarenheter ska kunna ta till sig informationen.  

För att besvara vår frågeställning och våra delfrågor gjorde vi 
materialinsamlingar, intervjuer, semantiska differentialskalor och textanalyser. 
De visade att målgruppen föredrar texter utan facktermer vilket gjorde att vi 
uppnådde god läsbarhet, läslighet och läsvärde.  

Undersökningarna om reklam och information visade att det finns vitt skilda 
meningar om vad som är vad, men med stöd i litteraturen kom vi fram till att 
broschyren hamnar i facket för faktadesign som faktiskt är informationsdesign 
(Pettersson, 2002b, s.62).  

Vi gjorde en textanalys för att se vad våra texter har för egenskaper. I en 
textanalys går man som läsare från ett intryck av texten till en beskrivning av 
textens egenskaper (Melin & Lange, 2000, s.7, 50). Resultaten från analyserna 
visade att våra texter har olika huvudinriktningar och att de inte var lika 
informationspackade som vi trodde.  

Syftet med vårt examensarbete var att ta fram en informationsbroschyr som 
med god textdesign förmedlar Munktell Science Parks koncept till en bred 
målgrupp. Genom materialinsamling och undersökningar har vi kommit fram till 
att broschyren uppfyller dessa krav.  

Vår slutsats är att man måste skriva så enkelt som möjligt när målgruppen är 
bred då man inte vet vilka förkunskaper och erfarenheter de har.  
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Förord 

I den här rapporten sammanfattar vi vårt examensarbete i Textdesign, 120 p, vid 
institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling på Mälardalens 
högskola. 

Vi har i vårt examensarbete tillämpat de kunskaper vi fått inom 
informationsdesign, men utan vissa personer hade vi inte kunnat genomföra 
detta. Vi vill tacka:  

 

� Björn Lagerholm, för stöd och inspiration 

� Björn Fundberg, för engagemang  

� Thomas Karlsson, för möjligheten att producera informationsbroschyren 

� Alla företag på Munktell Science Park som ställde upp på intervjuer 

� Reklambyrån Järv som lånade ut sin kamerautrustning och som ställde 
upp som bollplank 

 

Eskilstuna, juni 2006 

Camilla Lindahl och Jenny Norelius  
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Introducerande del 

Inledning 
MSP (Munktell Science Park) i Eskilstuna är en kreativ och expansiv Science 
Park där människor från helt skilda håll samverkar. MSP bygger vidare på 
Idélabs koncept på Mälardalens högskola där de bland annat erbjuder 
nyföretagare och etablerade företag att hyra kontor under samma tak. 

Syftet med MSP är att ta tillvara på affärsidéer som ger jobb och ökad 
tillväxt. Detta menar de ska stärka företagens konkurrenskraft och senare bidra 
till Eskilstuna Kommuns utveckling (Karlsson, 2005, s.3).  

– Ambitionen är att bli Sveriges ledande innovations- och entreprenörsarena, 
säger MSPs VD Thomas Karlsson. 

Bakgrund  
I samband med invigningen av MSP gav de ut en tidning som handlade om 
deras koncept, Munktell Sciencepark hösten 2005. Under våren 2006 var denna 
tidning fortfarande det enda skrivna material de hade. Därför ville de att vi 
skulle ta fram en informationsbroschyr. 

Reklambyrån Järv har tagit fram den grafiska profilen åt MSP. Järv var 
involverade till en viss del i vårt examensarbete men främst agerade de som 
bollplank. 

 Om informationsbroschyren ska tryckas kommer det att ske först i höst, 
därför är det svårt att uppskatta hur stor upplagan blir. 

För att ta fram en informationsbroschyr som följer god informationsdesign 
har vi tagit till oss av vad Ander anser att information är:  

”Att informera handlar om att överföra ett budskap från en sändare till en 
mottagare på ett så lättfattligt sätt som möjligt och det är vår uppgift att utforma 
innehållet på ett sätt som passar mottagaren. Ska vi nå fram med vårt budskap 
måste vi ge mottagaren det lilla extra som gör att han eller hon väljer att ta till 
sig vår information istället för konkurrenternas”. (Ander, 2003, s.17) 

Problem 
MSP känner själva att många fortfarande inte vet vilka de är och vad de gör 
(Karlsson, 2006-03-23). De har i dagsläget för lite skrivet material om företaget 
och saknar en informationsbroschyr som kan användas vid mässor eller i andra 
informationssammanhang. Deras önskemål är att nå ut till en bredare målgrupp.  
Att de inte har lyckats med det tror vi beror på att de försökt kommunicera med 
allmänheten genom fackuttryck (se www.munktellsciencepark.se).  

Experter talar ofta ett språk som lätt upplevs som obegripligt av oss som är 
oinvigda. Den som inte kan koden lämnas utanför, och det är därför stor risk för 
enkelriktad information som blir utan värde (Pettersson, 2002b, s.166f).    
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Det finns ett fackspråk för varje yrkesområde, det brukar karakteriseras av 
korthet, tydlighet och precision. Ett fackspråk ska kunna överföra så mycket 
information som möjligt till en viss grupp läsare och är nödvändigt bland annat i 
kommunikation (ibid.). Men inom informationsdesign handlar det om att 
mottagarna ska förstå hur någonting fungerar (Pettersson, 2002a, s.18). Det 
räcker inte med att producera och skicka iväg ett budskap och anta att 
mottagarna tar emot det. En viktig förutsättning för att vi ska kunna förstå 
information är att vi har möjlighet att uppfatta budskapet (Pettersson, 2002b, 
s.159).   

Tyvärr är det vanligt att kommunikation inte fungerar. Det kan bero på att 
informationen är bristfällig eller att vi har svårigheter att nå fram till varandra 
(Pettersson, 2002b, s.166ff). Varför det förekommer obegriplig information kan 
bero på många faktorer, bland annat brist på intresse, ork och kunskap hos 
sändaren. (ibid.).    

Pettersson menar att man som mottagare ska kräva att allt 
informationsmaterial görs av yrkeskunniga skribenter (ibid.).  

Uppgiftsformulering 
Vår uppgift med detta examensarbete har varit att ta fram en 
informationsbroschyr åt MSP. Vi har hjälpt dem att konkretisera deras koncept 
och ett flertal av de begrepp de dagligen använder sig av. I den här rapporten 
kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga från idé till färdig trycksak, främst 
med fokus på texten. Vi har även tagit upp hur vi utprovat materialet för att det 
ska uppnå god informationsdesign.  

Syfte 
Syftet har varit att ta fram en informationsbroschyr som med god textdesign 
förmedlar MSPs koncept till en bred målgrupp. 

Frågeställning  
Vår frågeställning är: Hur utformar vi text till en informationsbroschyr om MSP 

så att målgruppen förstår?  

Delfrågor: 

 

� Hur uppnår vi god läsbarhet, läslighet och läsvärde?  

� Går det att skala bort alla facktermer?  

� Var går gränsen mellan information och reklam?   

Målgrupp  
Målgruppen vi riktar oss till är bred. Det vi utformar är information som den 
intresserade kan söka upp samt något som kan stickas i handen på en 
mässbesökare. För att precisera oss något sätter vi en gräns vid 18 år, men ingen 
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begränsning uppåt. Män och kvinnor i Eskilstuna oavsett yrke och erfarenheter 
ska kunna ta till sig informationen.    

Avgränsningar  
Efter första mötet med vår uppdragsgivare (2006-01-13) Thomas Karlsson, 
bestämde vi att vi skulle göra en tidning åt dem. Efter försök till planering insåg 
vi ganska snart att det var ett alldeles för stort projekt att hinna med under de här 
tio veckorna.  

Vi gav MSP förslaget att göra en informationsbroschyr istället. Vi fick 
positiv respons eftersom det inte finns något informationsmaterial om MSP. Vår 
första avgränsning ledde från ett tidningsprojekt till en informationsbroschyr. 

Innan vi började producera informationsbroschyren tänkte vi göra en 
enkätundersökning som skulle stå för underlaget till innehållet. Vi skickade ett 
förslag på enkätformulär (2006-04-03) till vår handledare Björn Lagerholm. Han 
gav oss rådet att istället börja producera broschyren eftersom vi redan visste vad 
vår uppdragsgivare ville ha. Vi följde hans råd och hade därmed gjort vår andra 
avgränsning.  

Vår tredje avgränsning var att vi fokuserade på texten trots att vi 
producerade en komplett trycksak. Därför har vi inte gått lika djupt i våra 
undersökningar när det gäller typsnitt, färger, bilder och grafisk form. 

Arbetssätt 
Innan vi påbörjade examensarbetet hade vi tre möten med vår uppdragsgivare 
Thomas Karlsson för att diskutera vad MSP ville ha av oss. Under arbetets gång 
hade vi kontinuerlig kontakt med honom. Så fort vi hade gjort en del klar 
skickade vi skisser och utkast på broschyren för att han skulle kunna följa med i 
arbetsprocessen. 

Vi hade även kontakt med reklambyrån Järv som har sin arbetsplats på MSP. 
De har MSP som kund och har varit involverade i de trycksaker som hittills 
gjorts. Under examensarbetets gång ställde reklambyrån upp som bollplank åt 
oss.  

Första veckan läste vi in oss på litteratur som berör ämnet informationsdesign 
samt samlade in fakta om MSP. Detta för att vi själva ska förstå vad MSP är och 
vad de gör.  

Parallellt med detta började vi göra skisser på broschyren. Under vecka 14 
och 15, 2006, gjorde vi intervjuer med fyra företag, fotograferade dem och 
gjorde faktakontroller. Därefter jobbade vi vidare med broschyrens grafiska 
form. När layouten var bestämd gick vi vidare med att skriva den inledande 
texten till broschyren. Vi gjorde utprovningar och ändringar löpande under hela 
arbetsprocessen. 

Rapportskrivningen skedde parallellt med produktionen men vi fokuserade 
mer på den från och med vecka 19, 2006.   
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Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen har varit jämn. Vi jobbade individuellt när vi samlade fakta, 
när vi skrev de första utkasten till texterna och när vi gjorde förslag på layout. 
Därefter skrev vi tillsammans de slutgiltiga texterna, det vill säga den inledande 
texten, företagstexterna och den avslutande texten. Vi gjorde även det slutgiltiga 
layoutförslaget tillsammans. Det gemensamma arbetet är ingen ny produktion 
utan en fortsättning på de första utkasten. 
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Huvuddel 

Teoretiska perspektiv  
Under vår utbildning i informationsdesign på Mälardalens högskola har vi lärt 
oss hur man arbetar för att skapa ett målgruppsanpassat material. I detta 
examensarbete tillämpar vi våra kunskaper i praktiken. Vi använder oss av Sven 
Lidmans definition tredje språket, det vill säga hur ord, bild och form 
(lexivisuell information) samspelar för att skapa ett budskap som är lätt att ta till 
sig för mottagaren (Ander, 2003, s.26). 

I följande del beskriver vi den teoretiska anknytningen till 
informationsdesign som vi har tillämpat i vårt examensarbete. 

Tidigare forskning  

Forskning inom informationsdesign är i stor utsträckning tillämpad forskning 
som utnyttjar kritiskt utvalda forskningsresultat från andra akademiska ämnen. 
Detta för att utveckla riktlinjer för hur man skapar informationsmaterial som 
uppfyller kraven på optimal kommunikation och god ekonomi. Utvärderingen 
av hur informationsmaterial fungerar för de avsedda målgrupperna ger 
återkoppling, dels till informationsdesign och dels till forskning inom våra 
basämnen, språk, information, kognition, konst och kommunikation (Pettersson, 
2002b, s.68f).  

Den enda textegenskap som flera gånger prövats vetenskapligt är läsbarhet 
(Melin & Lange, 2000, s.51). Vad man vet är vilka syntaktiska förhållanden som 
tynger läsningen samt att ett läsarorienterat perspektiv betyder ännu mer än vad 
syntaxen gör för läsbarheten. Till den syntaktiska nivån räknas allt som har med 
sats- och meningsbyggnad, meningarnas längd, struktur och komplexitet att göra 
(Melin, & Lange, 2000, s.16). Man har även uppmärksammat att läsbarheten 
kan gynnas av effektivare textbindning (Melin & Lange, 2000, s.50).  

Koppling till informationsdesign 
Pettersson (2002b, s.9) menar att begreppet information har tre betydelser; 
processen att förmedla fakta, själva budskapet samt mottagarens subjektiva 
värderingar av informationen.  

Att förmedla ett budskap till andra människor kan vara komplicerat eftersom 
vi alla tolkar information på olika sätt. Detta beror på att vi har olika 
erfarenheter och insikter som färgar vår uppfattning (Fiske, 2003, s.108).  

Inom informationsdesign är syftet med informationsmaterial alltid kopplat 
till en tydlig nyttoaspekt, där mottagaren ska förstå hur någonting fungerar. 
Information uppstår först då mottagen tolkar budskapet på ett meningsfullt sätt 
(Pettersson, 2002a, s.20).  
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Relationer och centrala begrepp 

Vi kopplar vårt val av examensjobb till det flervetenskapliga ämnet 
informationsdesign enligt följande: 

”Informationsdesign omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 
processer för utformning och användning av informationsmaterial. Ett bra 
informationsmaterial har en tydlig struktur. Det är relevant, läsligt, läsbart och 
läsvärt för de avsedda mottagarna och uppfyller högt ställda krav på god 
ekonomi, korrekt innehåll, god språklig och teknisk kvalitet.” (Pettersson, 
2002b, s.23) 

Informationsdesign tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare till 
mottagare och analyserar varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt 
sätt. Termen informationsdesign avser även en benämning för en grupp av 
designämnen, där syftet är att mottagarna ska förstå hur någonting fungerar.  

 God informationsdesign gör vardagslivet enklare för de människor som 
behöver information. Genom att tillämpa grundreglerna inom 
informationsdesign ser sändaren till att all dokumentation är aktuell, begriplig, 
korrekt och relevant för avsedd målgrupp (Pettersson, 2002a, s.20).  

Vi kommer att tillämpa dessa grundregler i vårt examensarbete. Dels vill vi 
ge uppdragsgivaren en informationsbroschyr som ger god ekonomisk avkastning 
och dels ska broschyren ge god trovärdighet åt MSP som sändare. 

Läsprocess 

Pettersson (2002b, s.163) menar att läsprocessen omfattar avkodning av tecken, 
förståelse av ord och meningar samt en helhetsförståelse av innehållet. Det är 
budskapets läsvärde, läslighet och läsbarhet som har en avgörande betydelse för 
mottagarens möjlighet att förstå det.  

Läsbarhet syftar till att ge mottagaren möjlighet att uppfatta och förstå text. 
Graden av anpassning till mottagarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och 
minnen avgör om budskapet är läsbart (Pettersson, 2002b, s.164). Melin och 
Lange (2000, s.51) menar att läsbarhet handlar om lexikala och syntaktiska 
förhållanden som kan underlätta respektive försvåra läsningen. Det handlar till 
stor del om att läsbarheten gynnas av textbindning, alltså ord som binder 
samman meningar (Melin & Lange, 2000, s.75). 

Läslighet är oberoende av om vi förstår eller inte förstår innehållet i en text 
men för att vi ska kunna läsa en text måste den ha tillräckligt god teknisk 
kvalitet. Vi behöver anpassa typografi och layout efter produktionsmetod för att 
få god läslighet på texten. Pettersson (2002b, s.164) menar att ett attraktivt och 
tydligt utformat budskap har större möjlighet att nå fram till sin mottagare. 
Bergström (2003, s.119) menar att text och bild tillsammans är det viktigaste 
elementet i visuell kommunikation. Enligt honom är bildens uppgift att 
samspela med och förtydliga det som beskrivs i texten.  

Läsvärde handlar om att innehållet är tillräckligt intressant för oss för att vi 
ska välja att läsa texten. Om informationsmaterialet är dåligt utformat minskar 
intresset oavsett ämne (Pettersson, 2002b, s.166). 



 14 

Kommunikationsprocessen  

Kommunikation avser överföring av ett meddelande från en sändare till en eller 
flera mottagare (Pettersson, 2002b, s.75). Shannon och Weaver beskriver 
kommunikationsprocessen med följande modell:  

 

Figur1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

 
Vi vill på ett enkelt sätt illustrera hur kommunikationen fungerar i vårt 
examensarbete. Därför valde vi att tillämpa Shannons och Weavers 
kommunikationsmodell eftersom den anses vara enkel och lättbegriplig (Fiske, 
2003, s.17ff).  

Modellen bygger på att källan ses som beslutsfattaren, den som beslutar 
vilket meddelande som ska sändas. Sändaren kodar den sända signalen och 
mottagaren avkodar den. Destination är den effekt meddelandet får på 
mottagaren. Det kan förekomma störningar, brus, som påverkar den sända 
signalen så att mottagaren missförstår budskapets egentliga innehåll.  

När vi tillämpade Shannons och Weavers kommunikationsmodell i vårt 
examensarbete blev MSP beslutsfattaren. Sändaren är vi (Camilla och Jenny) 
som producerat broschyren. MSPs budskap förmedlas via kanalen som är 
broschyren. Budskapet är att allmänheten ska förstå MSPs verksamhet. 

Vägen mellan sändare och mottagare kan påverkas om brus förekommer. 
Det kan förkomma brus i den yttre och inre kontexten. Brus i den yttre 
kontexten är brus i den miljö där broschyren blir läst, till exempel när läsaren 
går runt på en mässa och det är hög ljudnivå. Brus i den inre kontexten kan vara 
för liten teckengrad eller en rörig layout. Mottagaren är broschyrens målgrupp. 
Destination innefattar den effekt broschyren får på mottagaren. Vi vill att 
effekten av kommunikationen ska göra att målgruppen tar till sig MSPs koncept 
och förstå deras verksamhet.  

 

Figur 2. Kommunikationsmodell för MSP. 
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Valda metoder 

Enligt Pettersson (2002a, s.41) måste ett informationsmaterial utprovas. För att 
få svar på vår frågeställning gjorde vi därför tre olika kvalitativa undersökningar 
eftersom olika tekniker kan komplettera varandra och tillföra olika information.  

Faktakontroll 

Vi började med att låta företagen göra en faktakontroll på de intervjuer vi gjort 
med dem. Detta för att inga missförstånd skulle uppstå, men vi ville också ge 
företagen en möjlighet att kommentera texten.  

Intervjuer 

För att undersöka läsbarheten på den inledande texten och kartan gjorde vi 
intervjuer med enskilda personer. Detta en bra metod för att ta reda på 
målgruppens åsikter och uppfattningar (Ejvegård, 2003, s.47).  

Nackdelen med intervjuer är att det är en subjektiv teknik och risken för 
bortfall är därför stor. Det tar även mycket tid och svaren kan vara svåra att 
analysera (Bell, 2000, s.119). Detta var vi dock väl medvetna om.  

Mätningar  

Det är möjligt att mäta hur bra eller hur dåligt vi upplever en bild, en text eller 
en grafisk form med hjälp av semantiska differentialskalor (Pettersson, 2001, 
s.25).  

Mätningen går till som så att sändarna och mottagarna får uppge hur bra 
eller hur dåligt de upplever att representationen är med hänsyn till 
helhetsintrycket. Detta får fram försökspersonernas allmänna attityd. 
Undersökningen kräver dock att försöksgruppen är stor (Pettersson, 2002b, 
s.223f).  

För oss är målgruppens uppfattning av broschyren, både innehållsmässigt 
och grafiskt, viktigt. Detta för att vi ska kunna utforma en målgruppsanpassad 
informationsbroschyr.  

Klassificering 

Efter utprovningarna bearbetade vi de data vi fått fram genom analys och 
tolkning. Vi gjorde textanalyser, stapeldiagram och sammanställningar av 
intervjuerna.  

Arbetsprocessen  
Nedan kommer vi att redogöra för hur vi arbetat när vi tagit fram 
informationsbroschyren till MSP.  

Skiss 

Man bör alltid börja sitt arbete med att göra en skiss, och handskissen är faktiskt 
fortfarande det snabbaste sättet att pröva sina idéer på (Pettersson et al. 2004, 
s.62). Det vi inte tänkte på när vi gjorde skissen var att man måste ha ett sidantal 
som är delbart med fyra när man gör en trycksak (Frank, studierektor 
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Mälardalens högskola, IDP, 2004-09-27). Detta korrigerade vi dock till nästa 
skiss. 

Vår uppdragsgivare vill använda broschyren som cd-konvolut (Karlsson, 
2006-03-23), därför blev formatet 119,944 mm x 120,65 mm.  

 
Skiss 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsintervjuer  

Under vecka 14, 2006, bokade vi in intervjuer med de företag som skulle uttala 
sig om MSP som arbetsplats. När vi valde företag tänkte vi främst på att ta fyra 
stycken med vitt skilda verksamheter för att visa bredden av företag på MSP.  

Bland de fyra företagen fanns Yvonne Ryding in persona, SEB, Xcom, och 
Work Agent.  

Vi fokuserade även på att ha med två män och två kvinnor i lite olika åldrar 
för att ge en rättvis bild av MSP (Karlsson, 2006-03-23).  

Yvonne Ryding in persona var inte tillgänglig förrän i juni, därför pratade vi 
med ett annat företag som heter Valmas. På Xcom visade det sig bara arbeta 
män vilket gjorde att Järv fick vara med istället.  

Tillslut blev det Work Agent med Tommy Svensson, Valmas med Irja 
Bäckström, SEB med Johan Hesse och Järv med Elin Ekberg.  

Efter att vi skrivit texterna skickades de till respektive företag för en 
faktakontroll. När vi fick tillbaka dem gjorde vi de ändringar som efterfrågades 
samt egna korrigeringar.  
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Fotografering 

Vid de två intervjutillfällena, den 7 och 12 april, 2006, använde vi Järvs kamera. 
Vi planerade innan fotograferingen var i broschyren respektive bild skulle vara. 
Detta eftersom bilder har ett högt observationsvärde och utgör en dominant del 
av helhetsintrycket (Pettersson et al. 2004, s.222). Vi tog även hänsyn till 
bildriktningen vid placering i layouten eftersom man med bildens riktning kan 
styra hur läsaren rör blicken över sidan (ibid.). 

Viktigt var även att bilderna blev relevanta för situationen och passade för 
målgruppen (Pettersson et al. 2004, s.12). 

Vi tog också bilder på omgivningen i hopp om att kunna förmedla känslan 
på MSP. På sidan tre ville vi nämligen ha ett bildkollage som visar den speciella 
miljön. Detta var dock lättare sagt än gjort eftersom ingen av oss hade de 
kunskaper som krävdes för att ta bra bilder. På grund av detta beslöt vi oss för 
att komma på någon annan lösning till sidan tre.  

Materialinsamling 

Under vecka 14 och 15, 2006, gjorde vi också all materialinsamling. Då lärde vi 
oss även en del av MSPs fackspråk. Detta var nödvändigt för att kunna 
genomföra uppdraget och samtidigt göra ett bra jobb åt beställaren (Pettersson et 
al. 2004, s.68). 

Vi läste om andra Science Parks för att få mer inspiration men upptäckte att 
alla använder samma facktermer.  

Eftersom vi såg vårt jobb som att konkretisera MSPs koncept och 
verksamhet ville vi komma bort från facktermerna. Vi bad vår uppdragsgivare 
skriva ner hur han såg på MSP, konkretisera deras koncept och förklara allt med 
enkla ord. Tyvärr förstod vi inte så mycket mer efter hans förklaring så vi 
fortsatte att söka information själva. 

Möte med Järv  

Efter materialinsamlingen var det dags att skriva den inledande texten till 
broschyren. Det kom oväntat att bli det svåraste momentet i hela arbetet.  

Trots all materialinsamling kunde vi inte förklara på ett bra sätt vad MSP är. 
Vecka 16 och 17, 2006, gick åt till att skriva olika inledande texter, men inget 
blev bra. 

Vi kontaktade då Järv och fick komma dit på ett möte den 26 april 2006. Vi 
tog med ett layoutförslag som såg ut som skiss 2 (sid.18) för att visa vad vi 
gjort.  

Anders Wansulin, en av medarbetarna på Järv, kom med lite tips och fick 
igång vår tankeverksamhet igen. Han tyckte att det behövdes något mer grafiskt 
för att broschyren inte skulle bli så statisk och så ville han ha rubriker till 
företagsintervjuerna.  

Vi fick också ta del av det senaste materialet Järv tagit fram åt MSP, en 
informationsbroschyr som ska användas fram till i höst då förhoppningsvis vår 
broschyr trycks istället. Anders informerade oss även om det nya ordet 
skärningspunkt som de kommer att använda sig av istället för ordet mötesplats. 

 



 18 

Skiss 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den inledande texten 

Vi beslutade oss för att skriva varsin inledande text och sedan utprova dem 
båda. Camilla skrev en text som hade metaforer i inledningen och som 
förklarade alla svåra ord på ett eller annat sätt (se text 1 på sid. 24). Jenny skrev 
en text där dessa ord utelämnades, men hon använde orden skärningspunkt och 
inkubator (se text 2 på sid. 24). 

Tanken var att sedan ta det bästa ur båda texterna och göra en informativ 
text av det. Detta kom att bli svårare än vad vi trodde. Trots raka svar från 
testpersonerna uppnådde ändringarna enligt oss inte god läsbarhet och ett gott 
läsvärde.  

Vi tänkte om och kom på idén att utveckla den bildmässiga stilfiguren 
metafor (text 3 på sid. 24). En metafor är en likhetsassociation där man utnyttjar 
likheten språkligt (Liljestrand, 1993, s.69), exempelvis som att en stol har ”ben” 
och ”rygg”. Metafor är den vanligaste typen av bildspråk (Melin & Lange, 2000, 
s.79). 

Vi ville göra den inledande texten läsbar för alla inom målgruppen och såg 
därför metaforer som ett bra alternativ. Vi valde att beskriva MSP som ett 
växthus på grund av deras logotyp och deras ”give aways” de har på mässor och 
liknade. Logotypen illustrerar ett frö som börjat växa – en grodd. De har också 
”give aways” som är små fröpåsar med krasse (Karlsson, 2006-03-23).  

 Det viktigaste när vi utformade texten var att den inte blev en katakres, 
alltså en misslyckad metafor (Liljestrand, 1993, s.69). Därför gjorde vi ännu en 
utprovning. Vi fick dock bra respons och kände själva att vi var nöjda. Endast 
några småändringar gjordes efter utprovningen.  

Vi skickade nu ännu en pdf till vår uppdragsgivare (2006-05-03). Till vår 
besvikelse var det inte alls vad han ville ha. Han skrev (2006-05-04) att han var 
osäker på valet av terminologi och även på företagsfokuseringen framför 
information om MSP. Han saknade även text om inkubatorn, han ville att vi 
skulle framhäva det mer, och att vi skulle ”offra” ett av de intervjuade företagen, 
förslagsvis Valmas då 80 procent av broschyren handlade om företagen. Han 
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ville ha en text som handlade om skärningspunkter, förnyelse, mötesplatser och 
aktiviteter – allt detta som vi kämpat så hårt med att få bort.  

Efter det här tog vi beslutet att inte ändra på något. Detta för att vi 
tillsammans med vår handledare Björn Fundberg (2006-05-04) kom fram till att 
det uppdragsgivaren ville ha inte var informationsdesign utan 
reklam/övertalningsdesign (Pettersson, 2002b, s.61). Dessutom hade halva 
kursen gått och vi kände att tiden inte skulle räcka till för att omarbeta 
materialet. Vi berättade detta för uppdragsgivaren, väl medvetna om att 
broschyren nu antagligen inte kommer att tryckas. Vi sa även att vi måste tänka 
på vårt examensarbete och att det är skillnad på information och reklam. Han 
hade förståelse för beslutet vi fattade, men han var fortfarande intresserad av att 
se slutresultatet.   

Bildtexter 

Nästan alla bilder behöver ha en kompletterande bildtext för att förklara och 
förtydliga huvudtexten. Med bra bildtexter hjälper man även läsaren att 
intressera sig för innehållet (Pettersson et al. 2004, s.222).  

I våra fem första skisser använde vi oss därför av bildtexter. Vi placerade 
dem i direkt anslutning till bilderna och skiljde dem åt från huvudtexten genom 
att göra teckengraden mindre (Pettersson et al. 2004, s. 223). 

Till den slutgiltiga versionen tog vi dock bort bildtexterna. Detta för att vi 
ändrade layouten och såg det som ett undantagsfall där en bild faktiskt kan klara 
sig utan en bildtext (Pettersson et al. 2004, s. 223).  

Val av typografi 

Vi hade en grafisk manual att följa (se bilaga I). Den har Järv tagit fram åt MSP 
och vi blev tillsagda att följa den.  

Trade Gothic är MSPs huvudtypsnitt. Det används till rubriker och ingresser, 
men även till kortare texter och faktarutor. Sabon används till längre löpande 
texter som till exempel i tidningar.  

 

� Rubriker - Trade Gothic LH Extended  

� Ingresser - Trade Gothic Normal 

� Mellanrubriker - Trade Gothic Bold 

� Brödtext – Sabon  

Vi ansåg att vi inte hade några längre löpande texter därför uteslöt vi Sabon och 
valde istället Trade Gothic Normal som brödtext. Trade Gothic Bold fick bli 
typsnittet för ingressen för att skilja den åt från rubrik och brödtext.  

  

� Rubriker - Trade Gothic LH Extended  

� Ingresser - Trade Gothic Bold 

� Brödtext - Trade Gothic Normal 
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Eftersom vi inte följt manualen helt och hållet pratade vi med Anders Wansulin 
(2006-04-26) på Järv och fick hans godkännande.   

Val av färger 

Vid val av färger följde vi den grafiska manualen. MSP använder sig av grönt 
och svart som vi tillämpade konsekvent i hela broschyren.  

 

� C23 M0 Y100 K17 =  

� K50 =  

Karta 

Vi lät Lennart Strand, lektor på Mälardalens högskola, IDP, titta igenom vårt 
examensarbete (2006-05-05). Efter det kom vi överens om att ha med en karta 
som visar var MSP ligger. Detta gör att broschyren blir mer informativ (Strand, 
2006-05-05). 

För att göra informativa kartor krävs både kartkänsla, bildsinne och 
förståelse för vad som kan väljas bort. En karta bör varken vara ansträngande, 
plottrig eller så sparsmakad att den inte visar vad den ska visa (Pettersson et al. 
2004, s.181).  

Tyvärr saknade vi både kartkänsla och bildsinne, men efter utprovningar och 
ett antal förbättringar blev kartan tillslut förstådd.  

Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning ska vara användbar måste den uppfylla kraven på 
validitet och reliabilitet, annars har undersökningen inget vetenskapligt värde.  
Med validiteten avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser 
mäta. Det handlar om undersökningens relevans och trovärdighet, men validitet 
anger också hur säker metoden är (Ejvegård, 2003, s.70ff). 

Vi har utformat våra utprovningar utifrån det vi vill undersöka, det vill säga 
läsbarhet, läsvärde och läslighet och anser därmed att vi håller oss till ämnet. 

För att uppnå validitet krävs reliabilitet och det anger tillförlitligheten hos 
användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten (ibid.).  

När utprovningspersonerna, som är oberoende av varandra, ger samma svar 
på våra frågor och mätningar drar vi slutsatsen att vi kan tolka deras svar som 
tillförlitliga.  

Till alla utprovningar har vi valt att använda oss av en grupp utan 
förkunskaper i informationsdesign samt en grupp med förkunskaper. Detta för 
att få den allmänna uppfattningen om informationsmaterialet samt en kritisk 
analys av dem som studerar ämnet informationsdesign.  

Den allmänna gruppen utprovade vi på för att se om mottagarna bearbetar 
eller inte bearbetar urvalet mentalt, och om de använder eller inte använder sina 
nya färdigheter och kunskaper (Pettersson, 2002b, s.62).  

Studenterna inom informationsdesign utprovade vi på för att de har 
kunskapen att analysera mottagarnas avsedda behov av information, de kan 
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presentera budskap i ord och bild samt själva producera informationsmaterial 
(ibid.). 

Presentation av resultat 
Nedan kommer vi att beskriva resultaten från undersökningarna, det vill säga 
faktakontrollen med företagen, intervjuerna, den semantiska differentialskalan, 
kartan och textanalysen. Under varje rubrik tar vi även upp de ändringar vi 
genomförde efter varje utprovning. 

Faktakontroll 

När vi hade skrivit ihop företagstexterna skickade vi tillbaka dem till respektive 
företag. Vi ville att företagen skulle kontrollera faktainnehållet och samtidigt ge 
dem en chans att komma med förslag på ändringar och förbättringar. 

Nedan visar vi resultatet från faktakontrollen. Före visar den text vi skrev 
direkt efter intervjun och efter visar de ändringar vi gjorde utifrån de 
kommentarer vi fick samt de egna korrigeringarna vi gjorde.  

Resultat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄRV – Före 

Järv är en reklam och 

Kommunikationsbyrå. Efter fyra 

adressbyten har de äntligen hittat en 

plats där de vill vara och utvecklas på.  

Munktell Science Park har gett Järv fler 

uppdrag och nya kontakter. 

– Vi samarbetar med ett antal föret 

ag som också sitter här. De kontakterna 

hade vi inte fått om det inte varit för MSP, 

berättar Elin Ekberg, fotograf på Järv.  

– Här handlar det om att ge och ta, 

samarbetet är viktigt. 

 

JÄRV – Efter 
 
Elin Ekberg är en av medarbetarna på 

Järv, en reklam- och 

kommunikationsbyrå. Efter fyra 

adressbyten har de äntligen hittat en 

plats där de vill vara och utvecklas på. 

– Här har vi knutit nya kontakter som har 

lett till fler uppdrag. Att arbeta över 

gränserna gynnar alla. Det handlar om att 

ge och ta, samarbetet är viktigt. 

 

WORK AGENT – Före 

Work Agent är Munktell Science Parks 

första inkubatorsföretag. När de kom till 

MSP hade de bara en idé. De fick hjälp 

att utveckla den och idag arbetar de som 

ett konsultföretag.  

Genom coachning från MSP har Tommy 

Svensson gått från en oslipad idé till en 

affärsidé.  

– När jag blev antagen som inkubator så 

hade jag en tanke om vad jag ville driva för 

företag. Jag fick hjälp med att bygga vidare 

på den tanken som fortfarande är under 

utveckling. Det är bra att ha någon som 

stöttar en och ifrågasätter det man gör. 

WORK AGENT – Efter 

Tommy Svensson kom till oss med en 

idé. Vi hjälpte honom att utveckla den 

och idag arbetar han med rekrytering 

och bemanning. 

– När jag kom hit så hade jag en tanke om 

vad jag ville driva för företag. Jag fick hjälp 

med att bygga vidare på den tanken som 

fortfarande är under utveckling.  

Det är bra att ha någon som stöttar och 

ifrågasätter det man gör. 
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Intervjuer 

Vi beslutade oss för att skriva varsin inledande text och sedan utprova dem 
båda. Detta för att kunna sammanställa en slutgiltig version utifrån de för- och 
nackdelar målgruppen såg med respektive text (se bilaga II, III och IV). 

Vi valde att intervjua 20 personer (2006-05-02) med kunskaper inom 
informationsdesign. Intervjuer som metod passar bäst för att ta reda på 
människors åsikter, tyckande, uppfattning och kunskaper (Ejvegård, 2003, s.47).  

Resultat 

Efter intervjuerna fick vi en uppfattning om testpersonernas åsikter och 
tyckande, och man behöver enligt Kvale (1997, s.97) bara intervjua tills man får 
reda på det man vill veta.  

Kriterierna för urvalet gjorde vi utefter intervjupersonernas utbildning, det 
vill säga att vi frågade endast personer som läser på informativ illustration och 
på textdesignprogrammet. Detta för att de har kunskapen att analysera 

SEB – Före 

På Munktell Science Park finns även 

redan etablerade företag. SEB är ett av 

dem och ser MSP som en naturlig 

mötesplats. De sysslar med utveckling 

av banktjänster och kundservice.  

SEB vill vara med redan i uppstartsfasen av 

ett företag.  

– Vi vill finnas med som finansiell rådgivare 

och försörjare. Det är en möjlighet för  

oss att visa vårt intresse för 

entreprenörsskapande, säger Johan Hesse, 

företagsrådgivare på SEB. 

 

SEB – Efter 

SEB är ett av de etablerade företagen 

som sitter här. De sysslar med 

banktjänster och kundservice och vill 

stötta nystartade företag. Johan Hesse 

finns här som företagsrådgivare. 

– Vi vill finnas med som både finansiell 

rådgivare och finansiell försörjare. Det är en 

möjlighet för oss att visa vårt intresse för 

nyskapande – det här är en naturlig 

mötesplats. 

 
 

 

VALMAS –  Före 

Valmas jobbar med marknadsföring och 

försäljning. Som konsulter vill de ha 

kontakt med andra likasinnade men 

ändå oliktänkande företag. 

– Jag vill vara skyltfönstret utåt och jobba i 

en kreativ, modern miljö. Därför valde jag 

att ha min arbetsplats här, säger Irja 

Bäckström, grundaren till Valmas. Det var 

tillgängligheten och nätverket som lockade 

hit mig. 

 

VALMAS –  Efter 

Irja Bäckström fyller burkar med senap, 

gelé och marmelad. Från att sälja små 

presentförpackningar har vi hjälpt henne 

växa till en stor leverantör.  

– Jag vill vara skyltfönstret utåt och jobba i 

en kreativ miljö, därför valde jag att ha min 

arbetsplats här. Jag ville ha kontakt med 

andra likasinnade men ändå oliktänkande 

företag. 
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mottagarnas avsedda behov av information, de kan presentera budskap i ord och 
bild samt själva producera informationsmaterial (Pettersson, 2002b, s.62). 

Resultatet från intervjuerna hjälpte oss att se vad målgruppen ville ha och 
därefter kunde vi sammanställa den slutgiltiga texten.  

Även den slutgiltiga texten utprovades. Vi valde att intervjua sex personer 
(2006-05-03) från de grupper vi tidigare träffat. Det för att ge respondenten 
möjlighet att jämföra den slutgiltiga texten med den text de läste vid första 
utprovningstillfället. Antalet sex personer kan tyckas lite men då alla 
respondenter gav samma svar på samtliga frågor valde vi att inte göra fler 
utprovningar (Kvale, 1997, s.97).  

Nedan finns text 1, 2 och 3. Text 1 och 2 omarbetades till den slutgiltiga 
texten (text 3).  

 

TEXT 2 

Det här är en skärningspunkt (bild) 

Så beskriver vi Munktell Science Park, som en 
skärningspunkt där människor med olika 
erfarenheter, kunskaper och idéer samlas. 

Vi tar tillvara på företag som har möjlighet och 
avsikten att utvecklas vidare. 

Har du en idé kan vi hjälpa dig att utveckla den 
till en affärsidé, som så småningom kan bli ett 
fungerande företag. Du blir då ett av våra 
inkubatorsföretag som får coachning och en 
skräddarsydd plan för dina uppsatta mål.  

Har du ett nystartat företag har du stor nytta av 
de kontakter du kan få här. Att arbeta över 
gränserna skapar ett nätverk som är viktigt att ha 
i uppstartsfasen.  

Har du ett etablerat företag har du chansen att 
vara med i denna uppstartsfas. Det här är en 
möjlighet för er att erbjuda era tjänster till de 
mindre företagen, att stötta dem och att själva 
utvecklas. 

 

TEXT 1 

Munktell Science Park kan beskrivas som en 
skärningspunkt, där människor med olika 
kunskaper och idéer samverkar. För att nya 
idéer ska födas, gro och växa till färdiga företag 
krävs en bra jordmån. Därför har vi samlat både 
innovatörer och entreprenörer under samma tak. 
När de både ger och får av varandra får 
jordmånen den näring som krävs för att idéerna 
ska blomstra.  

Vad är en innovation? 

En innovation är något nytt och oväntat som ska 
nå framgång av något slag, till exempel nå 
marknaden. Vissa människor är riktiga idégivare 
men kan inte ta dem vidare. En duktig innovatör 
tar idén vidare till marknaden och bidrar till att 
nya jobb skapas.  

Vad gör en entreprenör? 

Entreprenören är oftast ett företag som tar på sig 
att utföra ett arbete eller en beställning åt en 
kund, till exempel kan en reklambyrå hjälpa 
innovatören med den grafiska utformningen. 
Entreprenören finns här för att hjälpa och 
underlätta för innovatören. 

Företagsinkubator? 

En företagsinkubator hjälper dig utveckla din idé 
till en färdig affärsidé. Vi tar fram en lämplig 
affärsplan för ditt företag. För att du ska nå de 
uppsatta målen erbjuds du personlig coachning 
och gemensamma workshops.  

Inkubatorn är också den fysisk arbetsmiljö där 
företag och coacher samarbetar. Nystartade 
företag med stor ambition får här de bästa 
möjligheterna att lyckas.  

 

 

TEXT 3 

Munktell Science Park är som ett växthus. Här 
får du hjälp att så din idé, låta den gro och 
blomma ut till ett företag. 

Även du som har ett nystartat företag har nytta 
av vårt växthus. Här kan du fästa dina rötter och 
skapa en starkare grogrund.  

Du som redan har ett etablerat företag kan ge 
näring till alla i växthuset. Det ger även dig 
möjligheten att växa och bli större.  

Munktell Science Park är växthuset för stora och 
små idéer - och stora och små företag.  
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Semantisk differentialskala  
Vi valde att utprova på två grupper (2006-05-08), en grupp med kunskaper inom 
informationsdesign á 10 personer, och en grupp utan kunskaper i 
informationsdesign á 20 personer (se bilaga V). Det totala antalet, det vill säga 
30 personer, ansåg vi vara tillräckligt då vi kunde se en antydan åt vilket håll 
svaren gick.  

Enligt Thomasson (2002, s.57) är det vanligt att man fortsätter intervjua trots 
att man upplever en mättnad. Vi hade fått svar på våra frågor och valde därför 
att inte intervjua fler personer.  

Urvalet till gruppen med kunskaper inom informationsdesign gjorde vi 
utifrån intervjupersonernas utbildning. Urvalet till gruppen utan kunskaper inom 
informationsdesign är delvis styrt och delvis slumpmässigt. Det styrda urvalet är 
personer i vår omgivning, vi valde män och kvinnor i varierande åldrar. Det 
slumpmässiga urvalet gick just slumpmässigt till. Vi frågade personer vi inte 
känner och som inte läser informationsdesign. 

Resultat 

Nedan har vi sammanställt resultatet från den semantiska differentialskalan i 
stapeldiagram. Varje diagram har två olika staplar, den blå visar respondenterna 
med kunskaper inom informationsdesign och den lila visar respondenter utan 

kunskaper inom informationsdesign. Till varje diagram finns en förklarande 
text. 
 
 
 = med kunskaper inom informationsdesign  
 
 = utan kunskaper inom informationsdesign 

 

TEXTER 

Tabell 1- Läsvärdet   Tabell 2- Läsligheten  
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Läsvärde anses medel till högt. Läsligheten anses hög. 
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Tabell 3 - Läsbarheten 

0 = svårförstådd  100 =  lättförstådd   
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Läsbarheten anses hög.      

 

Tabell 4 - Teckengraden  Tabell 5 - Metaforerna  

0 = dålig 100 =  bra  0 = svårförstådd  100 =  lättförstådd 
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Teckengraden anses aningen för                 Metaforerna underlättar förståelsen  

 liten.                                                             av texten. 

 

Tabell 6 - Läsbarhet företagstexterna 

0 = svårförstådd  100 =  lättförstådd 
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Läsbarheten på företagstexterna anses hög. 

BILDTEXTER 

Tabell 7 - Läsvärde  Tabell 8 - Teckengrad  

0 = ointressant  100 = intressant 0 = dålig  100 =  bra 
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Läsvärdet på bilderna anses medel till hög.  Teckengraden på bildtexterna är liten. 
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Tabell 9 - Relevans 

0 = dåligt  100 = bra 
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Texten och bilderna anses passa ihop. 

BILDER 

Tabell 10 - Läsvärde  Tabell 11 - Teknisk kvalitet 

0 = ointressant 100 = intressant 0 = låg 100 = hög 
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Läsvärde på bilderna anses medel.             Teknisk kvalitet på bilderna: medel till hög. 

GRAFISKA FORMEN 

Tabell 12 - Färger  Tabell 13 - Relevans 

0 = dålig 100 = bra  0 = dålig 100 = bra 
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Färgvalet anses mycket bra.                        Text och bild passar bra ihop. 

 

Tabell 14 - Helhetsintryck  Tabell 15 - Grafiska element 

0 = inkonsekvent 100 = konsekvent 0 = ful 100 = vacker  
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Helhetsintrycket anses mycket bra.              De grafiska elementens estetiska  

                                                                      värde anses som förhöjande. 
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Vi fick mest kommentarer om att teckengraden var för liten, både i brödtexten 
och i bildtexten. Vi valde därför att öka graden från 7 punkter till 8 punkter. 
Detta medförde att vi även ändrade formatet från 119,944 mm x 120,65 mm till 
127 mm x 135 mm för att få mer satsyta och mer luft att arbeta med. Eftersom vi 
frångått vår uppdragsgivares önskemål såg vi ingen anledning till att använda 
det tänkta formatet. 

Vi skrev även en avslutande text då många av testpersonerna ansåg att 
broschyren slutade för tvärt.  

Övriga kommentarer från testpersonerna finns sammanställda i bilaga VI. 

Utprovning av karta  

Karta 3 är slutresultatet av tre utprovningar (vecka 19, 2006). Utprovning ett och 
två gjordes på två illustratörer som kom med tips och råd på förbättringar, och 
utprovning tre gjordes på fyra eskilstunabor samt två västeråsare.  

Resultat 

Genom dessa intervjuer kom vi fram till att kartan fungerar om man känner till 
Eskilstuna. Bor man inte i staden är det svårt att förstå den även fast vi placerade 
ut riktmärken som ”centrum” och ”Klosters kyrka”. På grund av både tidsbrist 
och kunskapsbrist behöll vi karta 3 som den var då den fungerade på den tänkta 
målgruppen som överlag är bosatt i Eskilstuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karta 1 Karta 2 

Karta 3 
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Textanalys 

Vi gjorde en textanalys för att se vad våra texter har för egenskaper. I en 
textanalys går man som läsare från ett intryck av texten till en beskrivning av 
textens egenskaper (Melin & Lange, 2000, s.7, 50).  

För att analysera texternas svårighetsgrad beräknade vi läsbarhetsindex 
(LIX). Det är en läsbarhetsformel som avslöjar hur svårt språk en text har. LIX-
värde beräknas enligt formeln: (antal ord/antal meningar) + (långa ord/antal ord 
x 100). Med långa ord menas ord med minst sex bokstäver. Enligt Pettersson 
(2002a, s.82f) har en lätt text ett lågt LIX-värde (20-30) och en svår text ett högt 
LIX-värde (55+).  

I en textkompass kan man karakterisera en text genom att markera 
skalvärden och på så vis se textens huvudriktning (Melin & Lange, 2000, s.37). 
Vi gjorde en textkompass för respektive text med polerna detaljerad/allmän, 
formell/informell, informationstunn/informationspackad och saklig/emotiv, vi 
anser att dessa poler är relevanta för våra texter. För att ta reda på om texterna är 
informationspackade eller informationstunna räknade vi antalet substantiv och 
verb i varje text. Många substantiv gör texten informationspackad och många 
verb gör den informationstunn (Melin & Lange, 2000, s.49).  

Vi valde även att göra en P-matris för samtliga texter för att få en överblick 
på kunskaper om skribenten och läsaren (Melin & Lange, 2000, s.23f).  

 

 

Skribentroll 

 

Skribentsyfte 

 

Läsarroll 

 

Läsarsyfte 

 

Medium 

 

Informatör 

 

Informativ 

 

Allmänhet 

 

Frivillig 
kunskaps- 

sökning 

 

 

DTP1 

 

 

Den inledande texten 

Den inledande texten hade LIX-värde 24, 
vilket betyder att texten är mycket lätt 
Pettersson (2002a, s.83).  

Antalet substantiv är 16 stycken och 
antalet verb är 22 stycken, vilket gör texten 
informationstunn (Melin & Lange, 2000, 
s.49).  

Textkompassen till höger visar den 
inledande texten.  

 

                                                 
1 DTP – (desktop publishing). Det innebär hög teknik på mediet.  
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Företagstexterna   

Texten om Work Agent hade LIX-värde 28, 
viket betyder att texten är lätt. 

Antalet substantiv är 9 stycken och 
antalet verb är 20 stycken, vilket gör texten 
informationstunn.  

Textkompassen till höger visar texten 
om Work Agent. 

 

 

 

Texten om Valmas hade LIX-värde 32, 
viket betyder att texten är lätt.  

Antalet substantiv är 14 stycken och 
antalet verb är 12 stycken, vilket gör texten 
informationspackad.  

Textkompassen till höger visar texten 
om Valmas. 

 

 

 

Texten om SEB hade LIX-värde 34, viket 
betyder att texten är lätt.  

Antalet substantiv är 14 stycken och 
antalet verb är 10 stycken, vilket gör texten 
informationspackad.  

Textkompassen till höger visar texten 
om SEB. 

 

 

 

Texten om Järv hade LIX-värde 26, viket 
betyder att texten är mycket lätt.  

Antalet substantiv är 12 stycken och 
antalet verb är 16 stycken, vilket gör texten 
informationstunn.  

Textkompassen till höger visar texten 
om Järv. 
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Den avslutande texten 

Den avslutande texten hade LIX-värde 27, 
viket betyder att texten är mycket lätt.  

Antalet substantiv är 7 stycken och 
antalet verb är 8 stycken, vilket gör texten 
informationstunn.  

Textkompassen till höger visar den 
avslutande texten.  

 

Resultat 

Det vi kan utläsa från textanalysen är att samtliga texter har ett LIX-värde på 
mycket lätt till lätt. LIX är en bra metod på längre texter men kan ge en felaktig 
föreställning om textens svårighetsgrad på kortare texter (Liljestrand, 1993, 
s.115). Liljestrand menar också att långa ord och meningar höjer 
svårighetsgraden. Därför anser vi att våra texter är lätta men inte mycket lätta 
eftersom det i företagstexterna förkommer långa ord som till exempel 
kommunikationsbyrå och finansiell försörjare.  

En emotiv text definieras med värdeord, bildspråk och ironi (Melin & Lange 
2000, s.40). Den inledande- och den avslutande texten innehåller metaforer och 
är rik på värdeord, därför anser vi att dessa texter är emotiva. Företagstexterna 
däremot saknar de emotiva dragen och därför anser vi att dessa texter är sakliga 
(ibid.).  

Enligt Melin & Lange (2000, s.42f) karaktäriseras informella texter av 
emfatiska omskrivningar och emotiva drag. Formella texter karaktäriseras av 
långa fundament och fackuttryck (ibid.). Vi bedömer att den inledande- och den 
avslutande texten är informell eftersom den har emotiva drag. Företagstexterna 
präglas av längre fundament och ett par fackuttryck därför anser vi att dessa 
texter är mer formella. 

Enligt Melin & Lange (2000, s.45) är en detaljerad text tydlig och konkret. 
Vi anser att den inledande- och den avslutande texten är allmän eftersom dessa 
texter innehåller metaforer. Företagstexterna däremot är konkreta och 
detaljerade därför anser vi att dessa texter är detaljerade.  

För att se om våra texter är informationspackade eller informationstunna 
räknade vi antalet substantiv och verb i varje text. Den inledande- och den 
avslutande texten har fler verb än substantiv och de är därför informationstunna 
(Melin & Lange 2000, s.49).  

Vi anser att den inledande- och den avslutande texten informerar om MSP, 
trots att textkompassen visar att de är informationstunna. Vi grundar det på att 
dessa texter innehåller metaforer och därför får en missvisande bild av textens 
verkliga karaktär. Metaforer har olika funktioner, bland annat finns det de som 
kan konkretisera (Liljestrand, 1993, s.75) och det är den funktionen våra texter 
har. 
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Reklam/informativ
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Två av företagstexterna har fler substantiv än verb och är därför 
informationspackade, de övriga två har färre substantiv än verb och är därför 
informationstunna. Vi anser att det beror på att de informationspackade texterna 
har fler facktermer än vad de övriga två har. 

Eftersom resultatet visar att texterna har olika huvudinriktningar är det svårt 
att fastställa textens karakteristiska drag med endast en textkompass.  

Information eller reklam? 
Vi var osäkra på var gräsen mellan information och reklam gick så det här 
avsnittet tog vi med dels för att ta reda på det och dels för att se i vilket fack vår 
broschyr hamnar i.  

Välkänt är att information ska informera och att reklam ska sälja 
(Bergström, 2003, s.83). Men var går gränsen mellan information och reklam?  

Sättet att forma och formulera ett budskap skiljer sig åt beroende på vem 
som är sändare men information och reklam delar faktiskt sättet att strukturera 
ett budskap. Med detta menar Bergström att det viktigaste alltid kommer först 
vare sig det gäller information eller reklam (Bergström, 2003, s.82).  

Pettersson menar att man med en vid tolkning av begreppet 
informationsmaterial kan inkludera vissa typer av reklam Den här typen av 
informationsmaterial arbetar man huvudsakligen med inom övertalningsdesign, 
men även inom marknadsföring (Pettersson, 2002b, s.106). Enligt Pettersson är 
övertalningsdesign en benämning på en grupp designämnen där syftet är kopplat 
till någon form av övertalning (Pettersson, 2002b, s.61).  

Vi anser dock att vår broschyr inte är kopplad till övertalningsdesign utan 
snarare faktadesign. Faktadesign är en benämning för ett antal internationella 
designämnen där syftet primärt är att mottagarna ska förstå hur någonting 
fungerar (Pettersson, 2002b, s.62). Detta är vad vi stävar efter – att mottagarna 
ska förstå MSPs koncept och verksamhet. 

Vi trodde att broschyren svävade mellan reklam och information, men vi 
anser nu att den hamnar i facket för information då Pettersson menar att 
faktadesign är informationsdesign (ibid.). 

Vi gjorde en utprovning på 30 personer (2006-05-08) för att se i vilken 
kategori målgruppen tycker att broschyren hamnar. Vi valde även här att 
utprova på två grupper, en grupp med kunskaper inom informationsdesign á 10 
personer, och en grupp utan kunskaper i informationsdesign á 20 personer.  

 

Tabell 16- Reklam eller information? 

0 = reklam  100 =  informativ 
Broschyren anses vara både  
reklaminriktad och informativ. 
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Som vi ser i tabellen är det vitt skilda meningar om vad som är information och 
vad som är reklam. Enligt Pettersson (2002b, s.114f) kan termen information lätt 
bli förvirrande då den används i så många skilda sammanhang, därav det spridda 
resultatet i vår undersökning. Pettersson menar att den primära uppgiften för ett 
stort antal informationsmaterial är att informera. Det gäller bland annat 
broschyrer och faktablad, liknande det vi tagit fram åt MSP (ibid.).  

Problem 
Vårt största problem var att skriva den inledande texten till broschyren. Det 
fanns så mycket information om MSP som vi själva inte förstod, vilket gjorde 
det ännu svårare att förmedla deras koncept.  

Det var svårt att sovra då vi inte visste vilken information som var viktigast. 
Vi hade svårlästa texter att utgå ifrån (www.munktellsciencepark.se) som vi 
sedan skalade ner till kortare, lättförståeliga texter. Detta var en process som tog 
lång tid. Det kan tyckas vara lite material vi producerat, men det vi fokuserade 
på var att skala bort, korta ner och skriva begripligt.  

Vår breda målgrupp var också ett problem, eftersom alla har olika 
förkunskaper och erfarenheter (Fiske, 2003, s.108). 

Ett annat problem var att få tag i de personer vi behövde för att kunna 
genomföra vårt arbete. Dels hade vi problem med att få tag på företag som ville 
och kunde ställa upp på intervjuer till företagssidorna och dels tog det väldigt 
lång tid innan de svarade på faktakontrollen.  

Vi hade även problem med att få tag på Thomas Karlsson, vår 
uppdragsgivare, för att få respons från honom.  

Anders Wansulin på Järv var också svår att få tag på. Vi skulle nämligen få 
material skickat till oss, så som typsnitt, logga och bilder. Vi fick tjata en del 
innan vi äntligen fick det. Att inte ha de rätta typsnitten hindrade oss i arbetet.  

Metodkritik  
Vi har använt oss av faktakontroller, intervjuer, mätningar och textanalyser för 
att ta reda på om broschyren uppfyller god informationsdesign.  

 

� Vi kunde ha varit tydligare mot vår uppdragsgivare så att han från början 
förstod vad det var vi skulle göra. Då hade vi kunnat undvika 
missförstånd.  

 

� Vi borde ha börjat med den inledande texten till broschyren, då hade det 
varit lättare att utforma resten. Nu började vi istället med 
företagstexterna som skulle vara i mitten av broschyren. Detta kom 
självklart att styra oss i det fortsatta arbetet, vilket vi inte tänkte på i 
början.   

 

� Vi borde i ett tidigare skede tänkt på att ha med en karta i broschyren. Vi 
hade då kunnat ta hjälp av en illustratör som löst det bättre.  
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� Vi känner själva att vi kunde ha använt oss av fler testpersoner vid 
utprovningarna, men eftersom vi fått reda på det vi ville veta så fanns det 
ingen mening med att fortsätta (Kvale, 1997, s.97).  

 

� Man kan även se kritiskt på textanalyserna då vi gjort alla själva. Dock 
hade det inte funnits tid att lämna bort texterna för analys, därför valde vi 
att göra dem med ett så objektivt synsätt som möjligt.  

 

� Den semantiska differentialskalan kunde ha haft en mindre skala, 
exempelvis 1-10 istället för 1-100 (Se bilaga V). Då hade vi eventuellt 
fått mer precisa svar av testpersonerna. Men vi valde den här skalan för 
att Pettersson (2001, s.25) rekommenderade den.  

Källkritik 
Vi har tagit fasta på Thuréns fyra källkritiska principer (2005, s.13): 

 

� Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

� Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 
berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på 
källan. 

� Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en 
avskrift eller ett referat av en annan källa. 

� Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en 
falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.  

 

Vi tillämpade källkritikens principer på följande sätt.  

Vi anser att litteraturen har äkthet, eftersom den är tryckt och utgiven av förlag.  

Thurén (2005, s.35) menar att trovärdigheten höjs om två oberoende källor 
återger eller bekräftar samma sak. Vi använde oss av 
www.nationalencyklopdein.se för att få den rätta definitionen på exempelvis 
innovatör och entreprenör. Vi fick fram samma definitioner vilket gav oss en 
djupare kunskap om vad MSP faktiskt sysslar med. 

Vår främsta elektroniska källa har varit MSPs egna hemsida, 
www.munktellsciencepark.se. Vi ser den som äkta då det är den vi blivit 
hänvisade till av vår uppdragsgivare.  

Litteraturens tidssamband anser vi vara god då vi endast använt litteratur 
skriven och utgiven under de senaste sex åren, undantag för två böcker 
(Liljestrand, 1993 och Kvale, 1997) Även den elektroniska källan är god då den 
förnyades och uppdaterades (vecka 15, 2006) under den tid vi arbetade med vårt 
examensarbete.  

Vi använde främst primärkällor när vi samlade in fakta till broschyren och 
när vi skrev rapporten. Huvudregeln säger att primärkällor är trovärdigare än 
sekundärkällor (Thurén, 2005, s.35). Därmed kan vi säga att våra källor är 
oberoende.  
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Litteraturen är skriven av opartiska författare med många års erfarenhet, de har 
inget intresse av att ge läsaren en falsk bild av innehållet. Det gäller även MSPs 
hemsida, de vinner inget på att sprida en falsk bild om deras verksamhet, därför 
kan vi säga att våra källor inte är tendensiösa. Men enligt Thurén (2005, s.19) är 
det inte ovanligt med förfalskningar inom vetenskapen. Därför har vi använt oss 
av utprovningar för att visa att broschyren är målgruppsanpassad och därmed 
kan vi konstatera att litteraturen om informationsdesign stämmer. 
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Avslutande del 

Slutsats 
Vår frågeställning var: Hur utformar vi text till en informationsbroschyr om 

MSP så att målgruppen förstår?  

För att få svar på frågeställningen har vi även besvarat följande delfrågor:  

 

� Hur uppnår vi god läsbarhet, läslighet och läsvärde?  

� Går det att skala bort alla facktermer?  

� Var går gränsen mellan information och reklam?   

 

För att uppnå god läsbarhet, läslighet och läsvärde började vi med att göra en 
materialinsamling, främst om läsprocessen. Sedan valde vi att göra intervjuer 
och en semantisk differentialskala. De första utkasten visade att texter med 
fackspråk inte passade målgruppen. Vi uteslöt då fackspråket helt och en 
ytterligare undersökning visade att målgruppen nu förstod informationen om 
MSP.  

Samma undersökning visade att det går att skala bort alla facktermer och att 
det till och med blir lättare för målgruppen att ta till sig informationen.  

Var gränsen mellan information och reklam går är vag. Genom 
materialinsamling och en semantisk differentialskala kom vi fram till att 
informationsbroschyren uppfattades både som reklaminriktad och informativ.  

Pettersson menar att övertalningsdesign är en benämning på en grupp 
designämnen där syftet är kopplat till någon form av övertalning (Pettersson, 
2002b, s.61). Vi anser dock att vår broschyr inte är kopplad till 
övertalningsdesign utan snarare faktadesign. Faktadesign är en benämning för 
ett antal internationella designämnen där syftet primärt är att mottagarna ska 
förstå hur någonting fungerar (Pettersson, 2002b, s.62).  

Vår slutsats är att man måste skriva så enkelt som möjligt när målgruppen är 
bred då man inte vet vilka förkunskaper och erfarenheter de har. Vi valde att 
utelämna fackspråket helt vilket uppfattades som positivt av målgruppen.  

Syftet med vårt examensarbete var att ta fram en informationsbroschyr som 
med god textdesign förmedlar MSPs koncept till en bred målgrupp. Genom 
materialinsamling och undersökningar har vi kommit fram till att broschyren 
uppfyller dessa krav.  
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Förslag till kommande projekt 
Under examensarbetet har vår främsta källa varit MSPs hemsida. Som oinvigd i 
fackspråket upplevs texterna som svåra, den som inte kan koden lämnas utanför 
(Pettersson, 2002b, s.166f). 

Vårt förslag till kommande projekt är att utveckla texterna på MSPs hemsida 
så att de blir mer lättlästa och lättförståliga. Som det ser ut nu förklaras bland 
annat Science Park och Inkubatorn på engelska, och även där förekommer 
facktermer som blir ännu svårare att förstå då de är på engelska.  

Målgruppen för hemsidan anser vi är samma som till broschyren – 
allmänheten.  Det betyder dock inte att man ska använda sig av samma 
metaforer som i broschyren, utan där finns chansen att förklara och utveckla 
facktermerna – och det på svenska.  

Hemsidans fördelar är att den är lättnavigerad och strukturerad, den har även 
en väl utarbetad grafisk form. Det är endast texterna som behöver omarbetas. Vi 
ser detta som ett förslag på kommande examensarbete för en textdesigner.  
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