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Sammanfattning 

Vi har skapat en broschyr och evenemangsbeskrivning enligt god informations-
design åt Sundbyholms travbana. De ska användas för att utöka deras målgrupper. 
I vårt framtagande av det grafiska materialet har vi följt de riktlinjer som finns för 
god informationsdesign. De har vi gjort genom att vi skapade texter och layout 
som har god läsbarhet, läslighet, läsvärde och läsbehag. Vi har även tänkt på de 
riktlinjer som finns för radlängd vilket innebär att det inte överstiger 70 tecken. 
Teckensnittsvalet har vi anpassat så att de ska vara lättläst. 
 Att målgruppsanpassa varje evenemang utefter målgruppen är det som vi 
strävade efter. Det var svårt att genomföra i praktiken då vi hade skilda 
målgrupper att anpassa oss efter. Vi valde istället att göra ett material som 
genomgående tilltalar alla i målgruppen. 
 Vi skapade en röd tråd i vårt material genom att använda färgkodning, ha 
samma bilder och teckensnitt i både broschyren och evenemangsbeskrivningarna.  
 Genom intervjuer, enkät och utprovningar fick vi fram vad som attraherar 
målgruppen. Genom att följa resultaten har vi skapat ett målgruppsanpassat 
material som följer de riktlinjer som anses vara god informationsdesign. 



 
 

2

Register 

BAKGRUND 4 

SYFTE 4 

PROBLEMFORMULERING 4 

AVGRÄNSNINGAR 5 

ARBETSFÖRDELNING 5 

TEORI 7 

Informationsdesign 7 

Kommunikationsteori 7 

Text enligt informationsdesign 8 

Läsbarhet 8 

Läslighet 8 

Läsvärde 8 

Läsbehag 9 

Val av målgrupp 9 

Målgruppsanpassning 10 

Radlängd 10 

Teckensnitt 10 

P-matrisen/Textkompassen 10 

LIX 11 

METOD 12 

Abduktion 12 

Kvalitativmetodik 12 

Kvantitativmetodik 12 

Informationsprocess 12 

Omvärldsanalys 13 

Målgruppsanalys 14 

Intervju/Enkät/Utprovning 14 

Intervju 14 

Enkäter 15 

Fokusgrupp 15 

Grafiskform 15 

Grafiskt tänkande 16 

Symmetri eller asymmetri 16 

Färg 16 

Format 17 



 
 

3

Metodkritik 17 

Källkritik 18 

EMPIRI 19 

Målgruppsanalys 19 

Företag 19 

Kvinnor 19 

Män 20 

Student 20 

Resultat av utprovningar/enkäter 20 

Intervju 20 

Enkät 21 

Utprovning 1 21 

Utprovning 2, fokusgrupp 22 

Resultat av textanalyser 23 

LIX 23 

P-matris 24 

Textkompass 24 

Resultat av omvärldsanalys 25 

Sundbyholmstravbana 25 

Parken Zoo 26 

Speedway 26 

Skapande av bra text 27 

Omskrivning 27 

Läsvärde, läsbarhet, läslighet och läsbehag 27 

Funktion 27 

Val av teckensnitt och radlängd 27 

Samband mellan broschyr och evenemangsbeskrivningar 28 

SLUTSATS 29 

KÄLLFÖRTECKNING 31 

Tryckta Källor 31 

Elektroniska källor 31 

Muntliga Källor 32 

 



 
 

4

Bakgrund 

I vårt sökande efter examensarbete skickade vi ut mail till företag som vi trodde 
kunde ha ett intressant examensarbete åt oss. Vi visste att det var ett arbete inom 
grafisk form vi ville göra. Vi fick svar från Stefan Eriksson på Sundbyholmstravet 
att han behövde hjälp med att skapa ett grafiskt material för att kunna profilera sig 
som mer än en travbana. Han behövde en broschyr att skicka ut till potentiella 
kunder och evenemangsbeskrivningar att ha med på möten med framtida kunder. 
 Vi vet att det finns många olika broschyrer idag. De kommer hem i brevlådan 
och finns att ta i de flesta affärer och andra allmänna platser. Vi vet att det kan 
vara svårt att göra ett grafiskt material som inte gjorts förut. Vi gjorde ett försök, 
vi ville att vårt material skulle spegla Sundbyholmstravbana och samtidigt 
attrahera målgruppen. Under våra 3 år på Informationsdesignprogrammet har vi 
lärt oss bland annat vad god informationsdesign är, att målgruppsanpassa material 
och grafisk form. Det är de här kunskaperna vi tänker använda oss av när vi gör 
vårt examensarbete. 

Syfte  

Vårt syfte med examensarbetet är att framställa en broschyr och 12 stycken 
evenemangsbeskrivningar utformade enligt god informationsdesign. Materialet 
har även som syfte att hjälpa Sundbyholmstravet att utöka deras befintliga 
målgrupp. Syftet med rapporten är att på ett överskådligt sätt visa hur vi använt 
oss av god informationsdesign för att skapa en broschyr med tillhörande 
evenemangsbeskrivningar. 

Problemformulering 

Sundbyholmstravet vill locka nya målgrupper till travet. För att kunna göra det 
måste vi målgruppsanpassa vår evenemangsbroschyr och evenemangs-
beskrivningarna. Att anpassa sitt budskap till den tänkta målgruppen är en 
grundläggande förutsättning för all god informationsdesign. Det kan vara allt ifrån 
att använda rätt språk, lämplig formgivning och manér till att använda rätt 
distributionskanaler för att nå ut till sin målgrupp (Pettersson m.fl., 2004, s.270).  
 När vi tar fram underlaget till arbetet tänkte vi på att definiera problemet som 
Sundbyholmstravet har och utefter det formulera en fråga. Deras problem är att 
inte många vet om att de har mer än bara trav, som till exempel tjejkvällar och 
konferenser. Utifrån problemet vi har urskiljt och frågan/frågorna som vi ska lösa 
väljer vi sedan vilka metoder som vi ska använda oss av (Lindblad, 1998, s.9). 
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Vår huvudfrågeställning är: 

� Hur skapar vi en broschyr och evenemangsbeskrivningar som följer de 
riktlinjer som finns för god informationsdesign åt Sundbyholms 
travbana? 

 
Vi kommer även att ha några frågor i bakhuvudet under arbetets gång: 

� Hur gör vi ett material som lockar en ny målgrupp? 

� Vilka färger och grafiska element tilltalar den tilltänkta målgruppen? 

Avgränsningar 

Här kommer vi att beskriva vilka avgränsningar vi haft under arbetets gång. 
 Vi kommer inte att samla in ny information om de olika evenemangen då 
uppdragsgivaren har all information som vi behöver. Men vi kommer att använda 
våra textdesignkunskaper för att skriva om texterna för att de ska få ett bättre flyt 
och därmed blir lättare att ta till sig. 
 Vår målgruppsanalys kommer att bli generell då målgruppen innehåller olika 
åldrar, kön och bakgrunder. För att bryta ner målgruppen till individnivå krävs det 
mer tid än vad vi har. Därför kommer vi att göra en analys som vi tror passar 
majoriteten av målgruppen. Då vi inte har tillgång till att själv kunna studera 
målgruppen så kommer vi förlita oss till stor del på den information vi får från vår 
uppdragsgivare. 
 I vår omvärldsanalys kommer vi att begränsa oss till de företag som vår 
uppdragsgivare anser vara de största konkurrenterna. Det vill säga Parken Zoo 
och Smedernas speedway på hemma arenan Gröndal. Det för att tiden inte räcker 
till för att göra en större omvärldsanalys av alla företag som kan tänkas 
konkurrera med Sundbyholmstravbana. Vi är medvetna om att det kan anses vara 
en brist i vårt arbete då vi inte kan göra en djupgående analys. 

Arbetsfördelning 

I gruppen ingår Annika Arhage och Nina Hoikkaniemi. Vi har arbetat fram syfte 
och problemformuleringarna gemensamt. Utefter frågeställning och syfte har vi 
letat både tillsammans och var för sig efter teorier och metoder. När vi hittat 
litteratur som kan vara relevant för arbetet har vi tillsammans diskuterat 
litteraturens relevans i arbetet. Frågorna till intervju, enkät och utprovningar har vi 
arbetat fram tillsammans. Intervjuerna utförde vi enskilt men enkäterna och 
utprovningarna har vi genomfört tillsammans. All sammanställning av material 
har vi gjort tillsammans.  
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 I grafiska materialet har Annika Arhage haft huvudsakliga ansvaret för 
broschyrens layout medan Nina Hoikkaniemi har haft huvudsakliga ansvaret för 
evenemangsbeskrivningarna. Men vi har stämt av med varandra under arbetets 
gång och kommit med konstruktiv kritik. Texterna i både broschyren och 
evenemangsbeskrivningarna har vi skrivit tillsammans och vi har även 
tillsammans valt vilka bilder som ska finnas med. De flesta bilderna har 
fotografen Malin Swanström tagit, då vi inte ansåg oss själva tillräckligt 
kompetenta för att fotografera. Med undantag för några få bilder då Swanström 
hade förhinder, då vi fick fotografera själva. 
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Teori 

Här tar vi upp de teorier som vi anser viktiga för att besvara rapportens 
frågeställning.  

Informationsdesign 
Informationsdesign är: 

 ”en benämning för en grupp designämnen där syftet är att 
mottagaren skall förstå hur någonting fungerar” 

(Pettersson, 2003, s. 284) 
 
Informationsdesign är även: 

”ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 
helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för utformning 

och användning av informationsmaterial. Informationsdesign tar 
utgångspunkt i informationsflödet från sändare till mottagare och 

analyserar varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt”  

(ibid, s.284) 
 
I vårt arbete vill vi uppfylla de kriterierna som finns för god informationsdesign. 
För att uppnå de kriterier ska du skapa ett material som har en tydlig och 
lättillgänglig information (Pettersson, 2002, s.VIIII). Du ska även ha kunskaper i 
konsten att skriva lättläsligt, tydligt och kortfattat (Pettersson, 2005, s.3). Vilket vi 
anser oss ha efter våra tre år på Informationsdesign programmet.  
 När text, bild och grafisk design samspelar kallas det även för tredjespråket 
eller lexivisuell layout. En lexivisuell layout ska fylla tre viktiga aspekter. Den 
ska ha ett tema i innehållet, den ska ha ett pedagogiskt syfte och den ska även vara 
estetiskt tilltalande (Pettersson, 2007, s.26). De här faktorerna påverkar utseendet 
på materialet men för att nå ut med själva budskapet behöver du ett redskap för 
din kommunikation. 

Kommunikationsteori 
Då du vill få ut ett budskap som ska nå din målgrupp kan du använda dig av en 
kommunikationsteori. Shannon och Weaver har utvecklat en 
kommunikationsmodell som följer ett linjärt tänkande, det vill säga den går från A 
till B till C utan att hoppa över något steg. 
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Bild 1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2001 
s.18) 

 
I kommunikationsmodellen är det informationskällan, vår uppdragsgivare, som 
beslutar vilket meddelande som ska skickas ut. Sändaren, vi, gör meddelandet till 
en signal som sänds genom en kanal, vårt grafiska material, till mottagaren. 
Mottagaren, vår målgrupp, är slutstationen. Det som kan påverka framförandet av 
meddelandet är brus. Brus kan uppstå från det att sändaren sänder meddelandet 
tills mottagaren tar emot meddelandet. Brus är det som stör hur mottagaren tar 
emot ett meddelande, till exempel annat grafiskt material som stjäl 
uppmärksamhet (Fiske, 2001, s.17-20). 

Text enligt informationsdesign 
I kommunikationsmodellen är det ett budskap som du ska nå ut med. För att 
budskapet ska uppfattas på det sättet du tänkt dig måste budskapet utformas på ett 
passande sätt, informationsdesign har vissa riktlinjer för hur en bra text ska vara 
utformad. 

Läsbarhet 

Läsbarhet innebär att läsaren lätt ska kunna förstå texten och bilderna. 
Läsbarheten är beroende av vilket innehåll texten har och hur det presenteras. Det 
beror även på hur väl innehållet är anpassat till mottagaren. Vi som skribenter ska 
ta hänsyn till mottagarens intressen och behov när vi skriver och strukturerar 
materialet (Pettersson, 2002, s.50). 

Läslighet 

För att en text ska ha bra läslighet ska du undvika ovanliga teckensnitt, inte ha för 
stor eller för liten teckenstorlek utan den ska vara anpassad till de medium som du 
använder. Läslighet har inte bara med text att göra utan även med bilder. När du 
väljer bilder ska du tänka på om bilden är tillräckligt stor så att du tydligt kan se 
vad som finns på den. Det ska även finnas tillräckligt med kontrast mellan 
förgrund och bakgrund. Du ska också tänka på att bilden ska passa den tilltänkta 
målgruppen och innehålla relevant information (Pettersson, 2002, s.48-49). 

Läsvärde 

En text eller bild som är läsvärd är helt enkelt värd att läsa då läsaren tycker att 
innehållet är intressant. Budskapets läsvärde är dels en subjektiv värdering av 
texternas och bildernas innehåll och dels en subjektiv värdering av hur det 
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presenteras för läsaren. Det som är intressant för en person kan uppfattas som 
tråkigt av en annan. Det kan även bero på personers motivation och behov vid 
olika tillfällen. Det vi finner intressant vid ett tillfälle kan vara helt ointressant vid 
ett annat tillfälle (Pettersson 2003, s.396). Till exempel har våra texter ett läsvärde 
för läsaren då den söker efter information om olika evenemang. 

Läsbehag 

En text ska inte bara vara lättläst utan även ha läsbehag, då måste texter och bilder 
anpassas till varje enskild målgrupp.  
 

 

Bild 2 

Läsvärde, det röda fältet, är relaterat till innehållet. Läslighet, det gröna fältet, till 
utförandet. Läsbarhet, det blå fältet, till användbara delar av innehåll, utförande 
och sammanhang. Estetiskt värde, det gula fältet, är en helhetsuppfattning av 
bilden, av texten eller av kombination av bild och text (ibid s.396). Alla dessa 
faktorer kommer vi att ta hänsyn till i vårt arbete. 

Val av målgrupp 

Målgrupp är en grupp i samhället som på något sätt utgör målet för påverkan. Det 
kan vara allt från en person till flera miljoner människor. Desto mindre en 
målgrupp är desto större möjligheter finns det att beskriva den på ett rimligt sätt. 
Exempel på grupper kan vara grupper av vuxna människor inom enskilda 
yrkesgrupper och grupper av organisationer. Den diffusa målgruppen är alla. Det 
är viktigt att ha klart för sig så exakt som möjligt till vilken av alla tänkbara 
målgrupper som man vänder sig med varje enskilt budskap. Desto mer 
information det finns om den aktuella målgruppen ju större möjlighet finns det att 
budskapet verkligen når den avsedda målgruppen och blir förstått (Pettersson, 
2003, s.438). 
 Genom att analysera målgruppen är det lättare att nå fram med sitt budskap. En 
målgruppsanalys kan omfatta: 

� Demografisk beskrivning av målgruppen, till exempel ålder. 

� Psykologisk beskrivning, till exempel beskrivning av några enskilda 
personlighetstyper. 

� Levnadsbeskrivning av en genomsnittlig person i målgruppen. Till 
exempel bostad, ekonomi, familjeförhållanden, fritidsintressen och 
sysselsättning.  

� Beskrivning av konsumtion och köpmönster inom målgruppen 

(Ibid, s.438). 
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Målgruppsanpassning 

Innan du börjar skriva en text ska du tänka på att identifiera vad som är 
huvudsakliga innehållet i texten och vad som är meddelandets syfte. Till exempel 
är syftet med våra texter att informera om de olika evenemangen. För att veta vad 
du ska skriva och för att kunna fastställa ett syfte som passar mottagaren bör du 
göra en analys av målgruppen för att veta deras behov. Den analysen ska ge en 
utvärdering av målgruppens kunskaper, till exempel målgruppens erfarenheter och 
kunskap inom ämnet, attityd, motivation, språkliga kunskaper, social bakgrund 
med mera. Det är faktorer som skribenten bör ta hänsyn till då de påverkar hur 
mottagaren tar till sig ett meddelande och hur skribenten ska utforma sitt budskap. 
Att skriva en informationsdesignad text skiljer sig från att skriva en kreativ text 
eftersom en den ska fylla en funktion, vilket inte alltid en kreativ text gör 
(Pettersson, 2002, s.97). 

Radlängd 

Mottagarens bakgrund är viktig för att budskapet ska nå fram medan andra 
tekniska aspekter är viktiga för att mottagaren lätt ska kunna läsa texten. För att en 
text ska vara lättläst ska den inte ha en radlängd som är längre än 60-70 tecken 
(Pettersson, 2002, s.180). 
  
Den här raden har ca 70 tecken, vilket är max för en lättläst text. 
  
Radlängden är viktig då den påverkar hur snabbt du kan läsa en text. Desto längre 
rader du har ju större teckengrad bör du ha för att underlätta läsningen och 
tvärtom, desto kortare rader desto mindre teckengrad kan du ha (ibid, s.180). 

Teckensnitt 

Det du ska tänka på vad gäller teckensnitt är att du ska välja ett vanligt teckensnitt 
för att öka läsligheten. Typsnitt som har seriffer, teckensnitt med fötter på 
bokstäverna, till exempel Times New Roman, är generellt lättare att läsa än sans-
serif typsnitt, teckensnitt utan fötter, till exempel Arial (Pettersson, 2002, s.165). 
Vilken teckengrad du ska välja är väldigt varierande. Mycket beror på vilket 
teckensnitt du valt då teckensnitten är olika stora även om de är samma 
punktstorlek. För att få en teckengrad som är optimal ska du anpassa det efter 
formatet och avståndet som texten ska läsas ifrån. En text som ska läsas 
fortlöpande bör vara mellan 9 och 12 punkter för att det ska vara lätt att läsa (ibid 
s.173). 

P-matrisen/Textkompassen 
Ännu en del utav förarbetet till skrivandet är att analysera innehållet i texten. En 
P-matris används när du ska analysera och jämföra olika texter. När du gör en P-
matris ska du undvika att vara specifik och försöka vara mer abstrakt eftersom det 
gör det lättare att jämföra olika texter (Melin och Lange, 2000, s.23-24). 
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De olika delarna som ska fyllas i en P-matris är: 

� Skribentroll 

� Skribent syfte 

� Läsarroll 

� Läsarens syfte 

� Medium 

(Melin och Lange, 2000, s.23-24). 
 
En utvecklad variant av P-matrisen är textkompassen, den kan du gå vidare till när 
du gjort p-matrisen. I en textkompass går du in mer på djupet i en text.  

 

Bild 3 Textkompass 

Hur texten ser ut kan vara olika, det som utmärker en bra text när man gör en 
textkompass är att proportionerna i matrisen är de rätta. Proportionerna är olika 
beroende på vilken typ av text du analyserar. En text behöver inte vara längst ut 
på en axel utan du sätter markeringen där du anser att den passar bäst in på axeln 
(Melin och Lange, 2000, s.37-38).  

LIX 
För att få riktlinjer över hur lätt- eller svårläst en text i en broschyr ska vara kan 
man räkna LIX-värdet, läsbarhetsindex. LIX används för att beräkna en texts 
komplexitet (Melin och Lange, 2000, s. 75). Du räknar ut LIX genom att ta den 
procentuella andelen långa ord, ord med minst 7 bokstäver, och medelantalet ord 
per mening (Pettersson, 2003, s.377). De LIX-värden Melin och Lange använder 
sig av är: 

� LIX 33 för skönlitteratur, lätt text 

� LIX 39 för dags- och veckopress är, medelsvår text 

� LIX 47 för saklitteratur, svår text 

� LIX 56 för facklitteratur, mycket svår text 

(Melin och Lange, 2000, s.166). Vi använde oss av LIX för att kunna räkna ut 
komplexiteten på våra omskrivna texter, så att vi vet att våra texter inte ligger på 
en för svår nivå. 
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Metod 

Här kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att få fram den information 
vi behöver för att kunna utföra vårt arbete. Vår huvudmetod är abduktion med 
inslag av kvalitativ och kvantitativ metodik. Vi kommer här även beskriva hur vi 
ska genomföra vår omvärldsanalys, intervju, enkät och utprovningar.  

Abduktion 
Vår huvudmetod är abduktion, det är en blandning av induktion och deduktion. 
Induktion kännetecknas av att du inte har en aning om hur slutresultat kommer att 
bli. (Hamrefors föreläsning, 070302). Induktion har empirin som utgångspunkt. 
Den utgår från enskilda fall och hävdar ett samband mellan dessa. 
 Deduktionen har teori som utgångspunkt (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.41-
42). Du har ett givet syfte som sedan ska bevisas. (Hamrefors föreläsning, 
070302). Induktion och deduktion är två metoder som är svåra att tillämpa i 
forskning därav kom abduktionen. I abduktionen använder du dig av den 
kunskapen och de referensramar du redan har för att hitta teoretiska mönster och 
för att få mer djup i din kunskap (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.42-45). 
 Metoden abduktion passar vårt arbete bäst, för att vi har kunskaper inom 
grafisk form och vi har lärt oss vad god informationsdesign är. Genom vårt arbete 
ska vi få djupare kunskaper inom ämnena.  

Kvalitativmetodik 

Den kvalitativa metodiken använder vi oss mest av under utprovningarna då vi är 
ute efter mer djup i svaren från målgruppen än vad enkätundersökningar oftast 
kan ge. Vi kommer inte att göra utprovning på lika många personer som vi gör 
enkätundersökningen på då vi är ute efter kvalité i svaren och inte kvantitet 
(Lindblad, 1998 s.24-25). Men även utprovningarna kan ha inslag av kvantitativa 
svar. Under utprovningarna är vi inte ute efter att få generella svar utan att få svar 
som ger oss kunskap och ökar vår förståelse för målgruppens tänkande.  

Kvantitativmetodik 

Den kvantitativa metodiken kommer mest in i arbetet när vi gör 
enkätundersökningar eftersom vi är ute efter att få fram hårddata (Ejvegård, 2003, 
s.36). Den hårddata som vi är ute efter är att bland annat se vilka färger, 
teckensnitt och grafiska element som tilltalar större delen av vår målgrupp.  

Informationsprocess 
Pettersson har tagit fram hur en informationsdesignprocess kan gå till, processen 
är indelad i flera delmål. Det här är en process som vi ska använda oss av i 
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framtagandet av vår broschyr med tillhörande evenemangsbeskrivning och även i 
skrivandet av vår rapport. 
 Först ska du analysera (1) vilket ditt problem är (Pettersson, 2005, s.6). Vi fick 
ett problem av vår uppdragsgivare; att få dit en ny målgrupp. 
 Sedan ska du planera (2) hur ditt arbete ska fortskrida (ibid, s.6). Vi gjorde upp 
en tidsplan för att vara säkra på att hinna med allt. 
 Du ska sedan studera litteratur (3) och söker efter relevant information (ibid, 
s.6). Vi sökte information på biblioteket som kunde tänkas vara relevant för vårt 
arbete. 
 Som fjärde steg ska du samla in material (4) som behövs till arbetet (ibid, s.6). 
Vi lånade de böcker som vi behövde och fick en del information av vår 
uppdragsgivare. 
 När du samlat in informationen ska du fundera (5) kring det materialet du har 
(ibid, s.6). Vi diskuterade vilket material vi skulle använda och skrev om det vi 
hade fått av uppdragsgivaren. 
 Efter det ska du komma fram till en slutsats (6) (ibid, s.6). Vår slutsats blev de 
metoder och teorier som vi använder oss av i rapporten, slutsatsen på arbetet var 
de slutsatser som vi fick fram genom intervjuer och enkäter med målgruppen. 
 Sista steget ska resultera i ett färdigt arbete (7) (ibid, s.6).  Vårt färdiga arbete 
är rapporten som beskriver hur man skapar en broschyr med tillhörande 
evenemangsbeskrivningar med god informationsdesign. Även produkterna, 
broschyren och evenemangsbeskrivningarna, ingår i vårt färdiga arbete.  

 

Bild 4 Informationsprocessen 

Omvärldsanalys 
En metod för att se över vilka konkurrenter som Sundbyholmstravbana har är att 
göra en omvärldsanalys. Analysen riktade sig huvudsakligen till Eskilstuna med 
omnejd. Vi genomförde omvärldsanalysen för att få veta vilka olika evenemang 
som konkurrerar med Sundbyholmstravets evenemang. 
 Enligt Leonard M Fuld (Frankelius, 2001, s.39-41) finns det punkter du bör gå 
igenom när du genomför en omvärldsanalys. Denna checklista har sin 
utgångspunkt i konkurrenter vilket passar bra in på vårt arbete. Vi gjorde inte en 
djupare omvärldsanalys utan vi tog endast reda på hur de evenemangen som 
konkurrerar med travets aktiviteter bland annat marknadsförs. Därför tog vi inte 
fasta på alla punkter utan valde ut de punkter som passade vårt arbete.  
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Punkterna vi tog fasta på var: 

� Konkurrenternas bakgrund 

� Marknadsstrategi  

� Företagets reklam  

(Frankelius, 2001, s.39-41) 
 
Då vi inte hittade några grundligare förklaringar till punkternas innebörd tolkade 
vi dem efter våra egna referensramar. 

Målgruppsanalys 
Vi gjorde en målgruppsanalys för att få djupare kunskaper om målgruppen. Det 
för att vi ska kunna anpassa bland annat färg, format och layout till dem.  
 Sundbyholmstravet evenemang har spridda målgrupper, det skiljer sig mycket 
både i ålder och intressen. Vi valde att dela in målgrupperna i: företag, som kan 
bestå av marknadschefen eller personalchefen, kvinnor, män och studenter. Den 
här indelningen kom till under en diskussion med vår uppdragsgivare utefter hans 
erfarenheter över vilka som går på de olika evenemangen idag. Nuvarande 
målgrupp är äldre män med ett stort intresse av trav. De skilda målgrupperna 
beror även på att de olika evenemangen riktar sig till olika personer. Sundbyholms 
travbana har 6 olika evenemang. Det är tjejkvällar och damernas dag som riktar 
sig till målgruppen kvinnor. Företagslopp och konferens riktar sig till målgruppen 
företag. Det är kusk för en dag, trav med Tina och tisdagsnöjet som riktar sig till 
målgrupperna kvinnor, män och företag. Studentdagen riktar sig till målgruppen 
studenter. Vi tar hänsyn till de 4 nya målgrupperna i både broschyren och 
evenemangsbeskrivningarna. 

Intervju/Enkät/Utprovning 
Genom intervjuer får vi riktlinjer för vad målgruppen vill ha ut av tryckt material. 
Med hjälp av enkäter fick vi mer specifik data om vad som attraherar de olika 
målgrupperna. Vilka teckensnitt, färger och vilka grafiska element som de 
föredrar. Med hjälp av utprovningar och fokusgrupp fick vi se om vi hade lyckats 
målgruppsanpassa materialet.  

Intervju 

Innan vi började framställa materialet ville vi få en första uppfattning av vad 
målgruppen efterfrågar. Vi intervjuade 7 personer 5 kvinnor och 2 män (för frågor 
se under rubriken empiri, s.20). Vi använde oss av personer i vår omgivning som 
stämde in på målgruppen. 
 När du ska intervjua någon är det bra att i förväg ha gjort frågorna, om ni är 
flera personer som intervjuar ställer ni på så sätt samma frågor. Fördelen med 
intervjuer är att de personer du intervjuar oftast går in mer på djupet i sina svar än 
om du skulle skicka ut en enkät (Barnum, 2002, s.49).  
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Enkäter 

En enkätundersökning fyller sitt syfte bäst när man är ute efter att få fram attityd, 
smak och åsikter (Ejvegård, 2003, s.54). Metoden enkätundersökning använde vi 
för att få fram mer specifikt vad som tilltalar målgruppen. En enkät är bra att 
använda när du vill lära känna din målgrupp. Den görs tidigt i arbetet för att samla 
in data (Porathe föreläsning 070122). Vi gjorde en enkätundersökning på 12 
personer, 6 kvinnor och 6 män ur målgruppen. Vi gick ut på stan för att hitta 
personer ur målgruppen som ville delta i vår enkät. Frågorna valde vi för att få 
mer konkreta svar på vad som tilltalade målgruppen än vad de första intervjuerna 
gav (för frågor se under rubriken empiri). 
 Vi gjorde även utprovning på materialet under arbetets gång för att veta om vi 
var på rätt väg. Utprovningen gjorde vi genom att ställda fyra frågor till 9 
personer ur målgruppen, 7 kvinnor och 2 män. Vi valde att intervjua personer i 
vår omgivning som ingår i målgruppen.  

Fokusgrupp 

Fokusgrupp används när du är ute efter att veta vad målgruppen har för 
värderingar, motiv och önskemål (Porathe föreläsning 070122). En fokusgrupp 
ska vara en liten grupp människor, oftast mellan 5-8 personer. Du själv ska sitta 
med som åhörare och ställa frågor om materialet medan fokusgruppen diskuterar. 
Idén med fokusgrupp är att få till en diskussion mellan medlemmarna i 
fokusgruppen (Krug, 2000, s.140-143). Vi använde en fokusgrupp på 4 personer 2 
kvinnor och 2 män. Alla våra målgrupper utom målgruppen student var 
representerade i fokusgruppen. Vi valde att ta med nya personer, som inte 
intervjuats innan, från vår omgivning till fokusgruppen då vi hade problem med 
att hitta okända personer som hade tid samma dagar och tider. Vi är även 
medvetna om att vi hade endast 4 personer i fokusgruppen vilket är för lite enligt 
Krug (Krug, 2000, s.140-143). Den lilla antalet i fokusgruppen beror på att det var 
svårt att få tag på människor som kunde ställa upp. Vi är ändå nöjda över 
resultatet och tar till oss av svaren vi fick. 
 Vi tror att metoden fokusgrupp passade bra i vårt arbete. Vi vill veta om vårt 
material var lätt att förstå, om man ser sambandet i layouten mellan broschyr och 
evenemangsbeskrivningar och om materialet är tilltalande. Fokusgruppen använde 
vi oss av när vi hade ett färdigt material att prova ut. 

Grafiskform 
När vi tagit reda på vad målgruppen eftersöker ska vi göra en anpassad layout 
med hjälp av våra kunskaper i grafisk form.  
 Information till broschyren och evenemangsbeskrivningarna kommer vi att 
samla in genom vår kontaktperson Stefan Eriksson. Vi kommer att ta 
informationen som vi får från Stefan och skriva om den enligt god 
informationsdesign. 
 Informativ layout skapas när ord, bilder och grafisk design samspelar för att få 
fram ett meddelande som är målgruppsanpassat, det vill säga mottagaren ska lätt 
kunna ta emot informationen i meddelandet och förstå den (Pettersson, 2002, 
s.15). 
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Grafiskt tänkande 

Du ska tänka över vilka grafiska element, vilka teckensnitt och vilka färger du ska 
använda dig av. Du ska inte använda dig av onödiga element i ett grafiskt material 
bara för att det ska se bra ut, utan allt som du har med ska ha ett syfte. Layouten 
ska underlätta läsrytmen för läsaren. När utformningen är osynlig, det vill säga 
när inga störande moment finns så har du skapat ett material som är lätt för 
mottagaren att läsa och att förstå (Wheildon 2005). 
 Det ska finnas naturliga ingångar i texten, du ska inte störas av teckensnittet 
och det ska vara lätt att ta till sig informationen. Det kan vara lätt att glömma bort 
målgruppen när du är mitt uppe i skapandet av ditt material. Då måste du stanna 
upp och tänka på att det är målgruppen som ska få ut något av materialet och inte 
skaparen (Wheildon 2005). De teckensnitt du väljer ska vara lätta att läsa och 
passa in i sammanhanget (Bergström, 2004, s.133).  

Symmetri eller asymmetri 

Symmetri skapas genom att placera motivet, bilderna eller objekten på en 
centralplats, gärna i mitten. Åskådaren gillar ofta symmetri då de skapar balans 
och ordning. Ibland kan symmetri även anses vara lite tråkigt och se uppstaplat ut. 
I så fall kan du istället använda dig av asymmetri. Då har du ingen direkt linjering 
i mitten utan motivet, bilderna eller objektet är placerat mer åt ena sidan. Det för 
att skapa mer spänning (Bergström, 2003, s.33). 

Färg 

Färgen är ett element som används för att kommunicera med. Du kan skapa en 
stämning med färg. Lättsamma färger som till exempel rött och gult ger en glad 
stämning medan mörka blågröna färger ger en dystrare stämning (ibid, s.297). 
 
 

 
 
 
 

Bild 5 

Färger med glad stämning              Färger med mindre glad stämning
  

Färgerna i vårt material har vi delvis valt efter utprovningar, där målgruppen fick 
skriva vilken färg som attraherar dem. Men även efter vad vi lärt oss om 
färgassociationer. Färgerna är huvudsakligen de som majoriteten av målgruppen 
valde. Vi valde vilket evenemang som skulle ha vilken färg efter att vi gjorde 
associationer mellan evenemang, dess målgrupp och vilka färger målgruppen valt 
i utprovningen. Att evenemangen fick olika färger var även för att skapa en 
struktur. Då färger kan användas till att strukturera ett material och även till att 
färgkoda olika avsnitt med (ibid, s.297). Färgerna för de olika evenemangen är: 
mörkgrönt - företagsloppen, lila - tjejkväll, blå - kusk för en dag, ljus grön - trav 
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med Tina, orange - studenternas dag, mörkröd - damernas dag, röd - konferens 
och gult - tisdagsnöjet. 
 

 

Bild 6 Våra färger 

Format 

Det finns flera olika faktorer som påverkar valet av formatet på din trycksak. 
Funktionen är en av faktorerna du ska ta hänsyn till. Det är funktionen av 
materialet som ska påverka formatvalet, det vill säga vad det ska användas till 
(Bergström, 2004, s.227). Till exempel blir det inte bra om du gör en broschyr i 
samma storlek som en biobiljett, den blir då ganska svårläst.   
 En annan faktor som påverkar är ekonomin, ett stort eller ovanligt format är 
generellt dyrare än standardformat. Standardformat är de som tillhör A-serien. A-
serien passar bra för tidningar, broschyrer och produktblad. Ett A4 eller A5-
format gör det möjligt att arrangera texten i spalter samt att skapa bra utrymme för 
bilderna (Bergström, 2004, s.227). Vi använde oss av A-serien. A4 till 
evenemangsbeskrivning och A5 till broschyren. Vi valde A-format eftersom vår 
uppdragsgivare ska skriva ut materialet, och vi vill undvika att han ska behöva 
klippa i pappret, det gör att han snabbt kan skriva ut materialet vid behov. Vi 
baserar även valet på vad som kommit fram under enkätundersökningen. 
 Den fjärde och sista faktorn som påverkar är distributionen, hur du når ut med 
materialet. Ska målgruppen själva hämta materialet, då har inte distributionen 
någon avgörande roll. Men om de ska skickas ut är det praktiskt om det har ett 
format som lätt går ner i brevlådan och inte kostar för mycket i porto (ibid, s.227). 
Vår broschyr kommer att kunna hämtas själv av målgruppen på olika ställen som 
Sundbyholmstravbana väljer ut. Evenemangsbeskrivningarna kommer Stefan 
Eriksson ha med sig på sina säljmöten och dela ut personligt till målgruppen. 

Metodkritik 
Här diskuterar vi om vi valt rätt metoder, och om vi inte gjort det vilken metod 
som skulle passa in bättre. Enligt Ejvegård är det viktigt att ha med en sådan 
diskussion (Ejvegård, 2003, s.90). 
 Det som kan vara nackdelen med intervjuer är att det tar mycket tid, därför blir 
det ofta få deltagare i en intervjuundersökning. Det som väger upp är att du får 
värdefulla svar från målgruppen när du för en dialog med dem (Barnum, 2002, 
s.49). 
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 Målgruppen företag, som kan består av marknadschefen eller personalchefen,  
var svår att få tag på. Det för att vi inte själva känner någon i målgruppen och för 
att de är upptagna människor och därför svåra att få tag på. Därför blev det 
bortfall i intervju, enkät och utprovning. Vi är medvetna om att det är en brist i 
vårt arbete men på grund av tidsbrist har vi bortsett från detta och nöjt oss med de 
svar vi fått från målgruppen företag. 
 När vi gjort våra undersökningar så som intervjuer, utprovning och fokusgrupp 
har vi valt personer i vår omgivning som passar in på målgruppen. Detta kan 
påverka det slutliga resultatet då det kan vara så att de vill vara snälla mot oss och 
inte vågar säga vad de tycker. Om vi däremot hade pratat med okända människor 
är de inte rädda för att skada vänskapen och kan därför vara ärligare, tror vi. Men 
det som kan påverka då är att de känner att de inte vågar fråga om det är något de 
inte förstår. Vilket kan bli missvisande för resultatet. Vi anser ändå att våra svar i 
utprovningarna och enkäterna kan ses som tillförlitliga då de flesta svaren vi fick 
var likvärdiga. 
 Nackdelar med fokusgrupper är att om du använder det i ett användbarhetstest 
kan du få fram endast åsikter men inte om produkten fungerar. De är heller inte 
användbara då svaren oftast blir vad målgruppen tänker och tror passar in i 
sammanhanget. Det stämmer inte alltid överens med verkligheten (Kuniavsky, 
2003, s.204-205). 

Källkritik 
När du granskar dina källor är det främst fyra kriterier du går efter, dessa är 
äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Med äkthet 
menas om källan verkligen är vad den utger sig för att vara eller om den är en 
förfalskning av något slag (Thuren, 1997, s.12ff). Tidskriteriet syftar till 
samtidigheten, det vill säga hur aktuell en händelse är när den skrivs ner. Desto 
längre tid som har gått mellan händelsen och bearbetningen, ju större risk för att 
den tolkas fel (Thuren, 1997, s.26ff). Vad det gäller beroende kriteriet menas i 
huvudsak, att om en källa ska vara fullt trovärdig måste den vara oberoende och 
inte påverkad av någon annan (Thuren, 1997, s.34ff). Sist men inte minst spelar 
tendenskriteriet en stor roll. Om källan är tendentiös, partisk, det vill säga att den 
har skäl att ge en falsk bild av verkligheten för att främja det egna intresset 
(Thuren, 1997, s.63 ff). 

 Vår rapport är uppbyggt av material från flera olika källor, varav de flesta har 
hög trovärdighet enligt oss. Vi har grundat vår rapport mest på källor från Rune 
Petterson, professor inom informationsdesign, som vi anser vara en pålitlig och 
känd källa inom ämnet. 
 De som kan anses falla till viss del under beroendekriteriet är vår källa till 
målgruppsanalysen. Där har vi litat på de vår uppdragsgivare berätta om vilka 
som idag besöker de olika evenemangen och även vilka han vill ska besöka de 
olika evenemangen. Då det är vår uppdragsgivare som gett oss dessa uppgifter så 
kan de därför inte ses som helt oberoende. 
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Empiri 

Här förklarar vi resultatet hur vi praktiskt har använt oss av teorierna och 
metoderna som vi redovisat tidigare i arbetet. 

Målgruppsanalys 
Då vi har spridda målgrupper fokuserade vi på att göra en målgruppsanalys av en 
typisk person inom målgruppen. Stor del av informationen som vi har i 
målgruppsanalysen har vi fått av uppdragsgivaren. Vi har gjort analysen på den 
tilltänkta målgruppen som Sundbyholmstravet vill ha på de olika evenemangen 
och inte på den målgrupp som idag går på travet. 

Företag 

Företagen som kommer till Sundbyholmstravet är där för att göra gemensamma 
aktiviteter, till exempel personalfest. För att ingå i vår definition av företag, som 
vi fått av vår uppdragsgivare, ska det finnas minst 10 anställda.  
 Den person på företaget som oftast beslutar om vad för aktiviteter som ska 
genomföras är marknadschefen eller personalchefen. Det är en kvinna eller man, 
mellan 30-40 år som är högutbildad. De som kommer på de olika aktiviteterna är 
personer som arbetar på företaget och är mellan 18-65 år med olika bakgrunder.  
 Det är svårt att göra en generell psykologisk beskrivning av en marknadschef 
eller personalchef då han/hon kan ha olika personligheter. Vi har valt ut några 
psykologiska faktorer som vi anser stämma med hela målgruppen. Han/hon är en 
beslutsfattare som har viljan att skapa en god stämning mellan personalen och är 
en person som har positiv utstrålning och framåtanda. 
 Även levnadsbeskrivningen blir svår att göra specifik därför har vi även här 
gjort en generell levnadsbeskrivning. Han/hon är en person som bor i Eskilstuna 
med omnejd och har en stabil ekonomi och bor tillsammans med sin sambo eller 
fru/man. Hans/hennes köpmönster visar att det är en generös person som gärna 
satsar mer på kvalité än kvantitet (Intervju med Stefan Eriksson 070424). 

Kvinnor 

De kvinnor som kommer till Sundbyholmstravet är mellan 35-60 år. Hennes 
psykologiska beskrivning visar att hon är en social person som gärna hittar på nya 
aktiviteter med sina väninnor. 
 Hon har ett visst friluftsintresse, och hennes levnadsbeskrivning visar att hon 
bor i Eskilstuna med omnejd. Hon har en stabil ekonomi och familj med minst ett 
barn. På fritiden gillar hon att hitta på olika saker, hon sitter inte gärna bara 
hemma på kvällarna. Hennes köpvanor visar att hon gärna unnar sig lite extra och 
lägger hellre pengar på större aktiviteter istället för att slösa lite varje dag 
(Intervju med Stefan Eriksson 070424). 
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Män 

Mannen som går på Sundbyholmstravet är mellan 30-45 år med familj och stabil 
ekonomi. Den psykologiska beskrivningen visar att han är en person som har ett 
intresse av att träffa nya människor. 
  Levnadsbeskrivningen visar att han bor i Eskilstuna med omnejd och har en 
familj med minst ett barn. Han är en social person som gärna hittar på saker med 
sina vänner. Han är ute efter att få en variation i de aktiviteterna han gör istället 
för att bara sitta hemma. Hans köpmönster visar att han gärna lägger pengar på 
sociala aktiviteter och han satsar gärna mer på kvalité än kvantitet (Intervju med 
Stefan Eriksson 070424). 

Student 

Studenten som går på Sundbyholmstravet kan vara kvinna eller man mellan 19-35 
år. Den psykologiska beskrivningen visar att studenten är en social person som 
gillar att göra saker med sina kompisar och även vill träffa nytt folk. Studenten 
följer med på olika evenemang för att lära känna nya människor och för att göra 
något annat än att bara sitta hemma i sin studentlägenhet. 
 Levnadsbeskrivningen visar att studenten just nu bor Eskilstuna med omnejd, 
han/hon har flyttat till Eskilstuna från annan ort. Studenten har en begränsad 
ekonomi och uppskattar billiga aktiviteter. Studenten vill gärna hitta på saker med 
sina vänner och gärna utöka sin bekantskapskrets. På fritiden hittar studenten 
gärna på aktiviteter för att komma ut från sin studentlägenhet. Hans/hennes 
köpmönster visar att de gärna köper billiga saker och har inte råd att unna sig för 
mycket (Intervju med Stefan Eriksson 070424). 

Resultat av utprovningar/enkäter 

Intervju 

Vi gjorde intervjuer med målgruppen för att få en första uppfattning av vad de vill 
ha ut av en broschyr. De fick svara på frågorna: 
 

� Hur ska en broschyr/trycktmaterial se ut för att tilltala dig? (färg, bilder, 
textmängd, rubriker, sidor) 

� Om du ska göra något med jobbet/kompisarna, var letar du efter 
information? 

� Vilka anser du vara Sundbyholmstravbanas största konkurrenter? (var 
skulle du gå istället för travet) 

 
Av de svaren som vi fick under intervjuerna har vi gjort en sammanställning. 
 På första frågan då testpersonerna fick associera fritt fick vi svaren att 
broschyren ska vara luftig, enkel och inte ha för mycket text, den ska inte heller 
ha några tonplattor eller plottriga teckensnitt. Broschyren ska kännas trovärdig 
och inte rolig, till exempel häst med pratbubblor. Man ska tydligt se budskapet 
och var den kommer ifrån. Det måste vara bra kvalité på bilderna. De flesta ville 



 
 

21

ha A5 eller CD-format. Val av färger var ganska olika, några ville ha starka färger 
medan andra föredrog ljusa pastellfärger.  
 På den andra frågan svarade alla vi intervjuade att de letade efter information 
på Internet för att det är bekvämt.  
 På den tredje frågan om konkurrenter fick vi svar som restauranger, 
SPA-anläggningar och bio.  
 Intervjuerna var bra för att det var lätt att få en uppfattning om vad målgruppen 
ville och inte ville ha med i en trycksak. Det enda som kan vara missvisande är att 
vi inte fick tag i någon som kunde representera målgruppen företag. 

Enkät 

Vi gjorde en enkätundersökning för att få mer konkreta svar på vad som tilltalade 
målgruppen än vad de första intervjuerna gav. Enkäten finns som bilaga 1. 
Av svaren vi fick genom enkätundersökningen har vi gjort en sammanställning.  
 Svaren vi fick på första frågan var att majoriteten ville ha teckensnittet 
Lucida handwriting som rubrik och formatet A5. 

 På andra frågan om vilka färger de föredrog ville kvinnorna ha rött och blått 
och männen grönt. Svaren på fråga 1 och 2 kan ha berott på att målgruppen 
försökte förknippa färger och teckensnitt med själva rubrik valet trav med Tina 
och Sundbyholms travbana. Vi hade kanske kunnat få andra svar om vi valt en 
annan rubrik och inte berättat att vårt material skulle användas av 
Sundbyholmstravet. 
 Sundbyholms travbana har idag rött som sin huvudfärg. Vi valde att bortse från 
teckensnittet då vi inte ansåg att de kunde täcka in alla rubriker i de olika 
evenemangen och för att öka läsligheten på rubrikerna. Detta insåg vi efter att vi 
provat att använt oss av teckensnittet Lucinda handwriting på alla rubriker. Vi har 
använt oss av färgerna rött, blått och grönt som målgruppen ville ha även om de 
kanske förknippas med evenemanget trav med Tina. Vi lade även till några extra 
färger för att täcka in alla evenemangen då de färgerna målgruppen valde inte 
räckte till. Vi ville även att alla evenemang skulle ha varsin färg för strukturens 
skull.  

Utprovning 1 

Vi gjorde en utprovning för att få fram om våra texter som vi skrivit om är lätta att 
förstå. Vi ställde fyra frågor till nio personer ur målgruppen, 7 kvinnor och 2 män.  
 
Frågorna vi ställde var: 

� Är texten lätt att förstå? Ange på en skala från 1-5 där 1 är lätt och 5 är 
svår. 

� Finns det några ord som du hakar upp dig på eller vill byta ut?  

� Känner du att du saknar något i någon text? (t.ex. du får inte 
evenemanget tillräckligt förklarat för dig),  

� Är det är för mycket/för lite text på något evenemang?  
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På frågan om texten var lätt att förstå räknade vi ut medeltalet, och då fick alla 
texter runt medel. Vi tror att målgruppen kan ha missuppfattat skalan. Då de har 
satt högt betyg i fråga 1 men hade inget att anmärka i fråga 2, utan skrev där att de 
tyckte att det var en bra text. Detta kan påverka resultatet av vår utprovning på ett 
missvisande sätt.  
 På frågan om det fanns några ord som de hakade upp sig på eller ville byta ut 
fick vi svar som: företagsflaggning, större tävlingsdagar, gänget och en del stavfel 
som vi missat. Stavfelen rättade vi till och de ord som vi hittade synonymer till 
som passade in bättre ändrade vi. Så som ordet gänget blev kompisarna. Men ord 
som till exempel företagsflaggning, som betyder att företaget får flagga på travet 
med sin flagga, finns det inget annat bra ord för så de lät vi stå kvar.  
 Det som de saknade i texterna var: hur länge aktiviteterna håller på och hur 
många man når ut till på företagsloppen. Där bestämde vi oss för att inte ändra i 
texten då det är olika från gång till gång hur länge aktiviteterna håller på och hur 
många man når ut till.  
 Målgruppen ansåg även att texterna var korta och faktarika. Det var det som 
var vårat mål så därför ändrade vi ingenting. 

Utprovning 2, fokusgrupp 

Vi gjorde en fokus grupp med 4 personer för att se om vårt material tilltalar 
målgruppen. De fick se både broschyren och evenemangsbeskrivningarna 
samtidigt. Frågorna vi ställde till fokusgruppen var: 
 

� Ert första intryck 

� Vad tycker ni om färgerna? 

� Vilken känsla får ni av bilderna? 

� Hur känns formatet? För litet/stort/lagom 

� Vad får du för känsla av layouten? 

� Hur känns texten? Saknar ni något, är den lätt att förstå? 

� Är teckensnittet lätt att läsa? 

 
Vi gjorde en sammanställning över de svaren som vi fick in. Deras första intryck 
var att materialet såg lockande ut, det var snyggt och stilrent, lättöverskådligt, kul 
med kommentarer på studenternas dag. Bilderna till konferens är inte speciellt 
lockande speciellt den stora bilden på evenemangsbeskrivningen ser ut som en 
sekt bild. Vi var nöjda över de flesta svaren. Men vi ändrade några bilder i 
konferens för att det ska se mer lockande ut. 
 De tyckte att vi hade valt bra färger och att det är tydligt att det är ett nytt 
evenemang då det är en ny färg. Vi var nöjda över att de uppfattade att vi ville 
visa skillnaden på evenemangen genom färger och att det inte bara var dekorativt.  
 På frågan om vilken känsla bilderna gav fick vi svar som kul när det är så 
mycket bilder, små bilder men man fastnar för varje bild, tydliga bilder och att 
konferens bilderna är tråkiga. Att konferens bilderna är tråkiga fick vi fram redan 
efter först frågan så de bilderna har vi bytt ut. 



 
 

23

 De tyckte att formatet var bra, lagom stort och att det är lätta att ta med. Det 
var svar som vi var nöjda med och tänker inte göra några förändringar i formatet. 
 Känslan de fick av layouten var att det var lagom mängd text, bra med kontakt 
och logga på varje evenemangsbeskrivning, texten på framsidan ”mer än bara 
trav” väcker ett intresse och det passar bra med bilden. Det var svar som vi blev 
nöjda över och gjorde därför inga förändringar. 
 På frågan hur texten kändes fick vi svar som; säger man events? Ska det inte 
vara evenemang? Lätt att förstå, några stavfel och syftningsfel och kanske byta 
ordning i broschyren, kändes tungt att ha företagslopp först. Vi byter ut ordet 
events och rättar till stavfelen och syftningsfelen. Vi byter även ordning i 
broschyren då vi inte vill att det ska kännas tungt när du ska läsa broschyren, 
därför hamnar företagslopp sist. 
 De tyckte att texten var lätt att läsa, de fick bra flyt i läsningen och att texten 
känns ren och luftig. Vi var nöjda över de här svaren. Vi valde att ha ett sans-serif 
teckensnitt i brödtexten vilket fokusgruppen tycker ger ett rent och luftig intryck, 
de hade inte heller några problem med att läsa de. 

Resultat av textanalyser 

LIX 

För att veta om vi har ändrat våra texter till det bättre när vi skrivit om dem har vi 
räknat ut LIX, läsbarhetsindex, på ursprungstexten och den omskrivna texten.  
 
Resultatet blev:  
LIX  Original Vår 
Tisdagsnöjet  42 28 
Konferens  57 48 
Tjejkväll  36 33 
Kusk för en dag 54 38 
Trav med Tina 52 33 
Damernas dag 52 38 
Företagslopp (V75) 42 47 
Företagslopp (10 000:-) 61 55 
Företagslopp (7 500:-) 56 50 
Företagslopp (5 000:-) 56 52 
Företagslopp (3 000:-) 56 46 
Studenternas dag finns ej 42 
 
Vi har lägre LIX på nästan alla våra texter. De flesta texterna är klassade som svår 
text enligt Melin och Lange (Melin och Lange, 2000, s.166). Men våra 
utprovningar har visat att det inte är för svår text för vår målgrupp.  
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P-matris 

Det här är resultat av vår P-matris, både originaltexterna och våra omskrivna 
texter ser likadana ut i P-matrisen. Då vi kom fram till att vi inte ändrade några av 
faktorerna i P-matrisen. De stämde med det vi ville nå ut med.  
 

� Skribentroll: informatör 

� Skribentsyfte: direktiv och informativ 

� Läsarroll: allmänheten och berörd person 

� Läsarsyfte: frivillighet och kunskapssökning 

� Medium: dtp (desktop publishing)  

 
Skribentrollen är informatör då vi vill informera om de olika evenemangen (Melin 
och Lange, 2000, s.23). Skribentsyftet är varför du skriver en text. För oss är den 
både direktiv och informativ då vi är ute efter att både uppmana till handling och 
informera om de olika evenemangen (Melin och Lange, 2000, s.23-24). 
Läsarrollen är de som ska läsa materialet. Materialet riktar sig både till 
allmänheten och till en specifik person som till exempel personalchefen på ett 
företag eller till ett kompisgäng (ibid, s.24). Läsarsyftet är varför mottagaren ska 
läsa texten. Det är både frivilligt och för kunskapssökande (ibid, s.24). Mediet 
DTP används då du gör ett material som  fungerar för tryck (ibid, s.24). 

Textkompass 

 

 
 

Bild 7 Textkompassen  

Grönt är de omskrivna texterna. Rött är originaltexterna. 

 
Vi anser att originaltexterna är sakliga, även de texter vi har skrivit håller sig på 
samma ställe i kompassen. Vi gjorde inte våra texter mer emotiva för att vi anser 
att informationstexter inte ska vara känslosamma. Originaltexterna var info-
packade, de innehöll många punktlistor som bara radade upp massor med 
information. Vi tog bort de flesta punktlistorna och skrev om det till fullständiga 
meningar så att det skulle vara lättare att ta till sig informationen, därmed tycker 
vi att texterna blev mindre info-packade. Originaltexterna var mer åt det formella 
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hållet, det var många er och ni, som var skrivna med stora bokstäver. Vi använder 
oss av tilltalet du istället, för att få en mer personlig och informell text. 
Originaltexterna var detaljerade, vi strukturerade om texterna för att det ska 
kännas lättare att läsa. 
 

Bjud dina kunder eller anställda på en upplevelse utöver det vanliga. 
Restaurang Grimman på Sundbyholms Travbana är möjligheternas 

och mångfaldens konferens- och restaurangvåning med plats för 
sammanlagt 600 personer. Den flexibla konferensdelen rymmer upp 
till 90 personer. Det gör att vi kan skräddarsy events, kundaktiviteter, 

säljträffar och personalutbildningar efter just dina personliga 
önskemål med allt från hästskokastning, ponnytrav till fotbollsgolf 
eller varför inte prova traktorslalom? Ett populärt alternativ är att 

förena nytta med nöje och kombinera konferensen med en travkväll 
som spännande avslutning. Konferenslokalerna är fullt utrustade och 

i samtliga loger finns dessutom storbildsprojektorer och intern-TV. 

Utdrag ur originaltext Konferens 
 

Sundbyholm kan erbjuda konferenser för upp till 90 personer. Vi 
skräddarsyr events, kundaktiviteter, säljträffar och 

personalutbildningar efter dina önskemål. Vi kan ordna allt från 
hästskokastning och ponnytrav till fotbollsgolf eller traktorslalom. 

Kombinera din konferens med en spännande travkväll. 
Konferenslokalerna har all utrustning du kan behöva för din 

konferens. Självklart finns det storbildprojektorer och intern-TV. 

Utdrag ur vår omskrivning av Konferens. 

Resultat av omvärldsanalys 
Efter diskussioner med vår uppdragsgivare fick vi veta vilka evenemang som 
konkurrerar med travets evenemang. De evenemangen som konkurrerar är inga 
fasta evenemang utan det är mer sådana evenemang som är varierande från vecka 
till vecka och år till år. De två största konkurrenterna är Parken Zoo med deras 
uppträdanden med mera och Speedwaybanan i Gröndal utanför Eskilstuna som är 
hemma arena för smederna. I analyserna får vi veta mer om konkurrenterna och 
deras sätt att marknadsföra sina olika evenemang. Det vi har tagit fasta på är bland 
annat att vi inte ska efterlikna deras informations material för de evenemang som 
konkurrerar med Sundbyholmstravets, till exempel artistuppträdanden och 
speedwaytävlingar. 
 För att få en förståelse över skillnaderna mellan Sundbyholms travbana, Parken 
Zoo och Speedwayen har vi även gjort en omvärldsanalys av vår uppdragsgivare, 
Sundbyholmstravbana. 

Sundbyholmstravbana 

Sundbyholmstravbana ordnar vanliga travkvällar generellt en gång i veckan. De 
ordnar även 8 olika evenemang utöver en vanlig travkväll. De olika evenemangen 
riktar sig till 4 olika målgrupper. De kan anordna konferenser för upp till 90 
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personer med tillhörande aktiviteter så som hästskokastning, ponnytrav med mera. 
Sedan har de även evenemang som trav med Tina, företagslopp, damernas dag, 
tjejkväll, tisdagsnöjet och studenternas dag. 
 För att nå ut med sin reklam åker marknadschefen och vår uppdragsgivare 
Stefan Eriksson ut till företag där han oftast pratar med marknadschefen eller 
personalchefen för att sälja in de olika evenemangen. Travbanan annonserar även 
i de lokala tidningarna för att nå ut med information om evenemang på  
Sundbyholms travbana. Sen som tredje alternativ kan du gå in på deras hemsida, 
www.sundbyholm.se, för att läsa mer om själva travbanan och om vissa utav 
deras aktiviteter. Då vissa evenemang endast återkommer en gång om året finns 
de med på hemsidan när just det evenemanget är aktuellt. 
 Idag är det marknadschefen Stefan Eriksson som gör de mesta av deras 
marknadsföringsmaterial. De har en grafisk profil som de följer för att få en röd 
tråd. Se bilaga 2 för exempel på marknadsföring (intervju med Stefan Eriksson 
070424). 

Parken Zoo 

Parken Zoo har möjlighet att anordna konferenser för upp till 600 sittande 
personer. De kan erbjuda andra evenemang i samband med konferensen i 
djurparken och på tivolit. Främst på helger under sommaren, som är deras 
högsäsong, har Parken Zoo även olika artistuppträdanden. De kan även anordna 
middagar för företagen eller familjedagar då hela företag kommer dit på kvällen 
med sina familjer och går på rundtur inne på zoo eller åker karuseller 
(www.parkenzoo.se, 070404). 
 Vi gick runt på stan för att se hur de marknadsför sig. De använder sig av 
broschyrer som finns på turistbyrån, hotell och andra samarbetspartners. De 
annonserar även i lokala tidningar för att locka till bland annat sina 
artistuppträdanden.  
 Deras reklam följer den profil som finns för Parken Zoo. Den är grön och vi 
anser att man får en djungelkänsla. Se bilaga 3 

Speedway 

Smederna har Gröndalsmotorstadion som sin hemma arena. De har tävlingar där 
varannan vecka under sommarhalvåret och det körs även Grand Prix i speedway 
där en gång om året. Du kan ta med ditt företag på en företags speedwaykväll som 
börjar med middag och rundvandring och avslutas med att du ser på tävlingen. 
 Vi mailade Smederna och frågade om deras marknadsstrategi och hur deras 
reklam ser ut.  Vi fick inget svar från dem och på grund av tidsbrist kunde vi inte 
vänta längre. Därför har vi själva gått ut för att undersöka hur deras 
marknadsstrategi ser ut. Inför kommande tävlingar annonserar de i lokala 
tidningar, de har radioreklam och skriver även om tävlingarna på sin hemsida, 
www.smederna.nu. 
 Deras reklam följer klubbfärgerna som  är svart, rött och vitt. Vi anser att de 
ger en känsla av motorsport vilket passar deras syfte bra. Se bilaga 4 
 Omvärldsanalysen har gett oss en inblick i vilka evenemang som konkurrerar 
med Sundbyholmtravets evenemang. Vi fick även fram hur marknadsföringen för 
de konkurrerande evenemangen ser ut. I vårt material undvek vi Parken Zoos 
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gröna djungelliknande känsla även om vi använder oss av färgen grönt i 2 av våra 
evenemang. Vi undviker även Speedwayens mörka motorkänsla i vårt material. 
Vi har valt att ha en mer stilren layout för att urskilja oss från konkurrenterna.   

Skapande av bra text 
Här förklarar vi vad vi har ändrat i ursprungstexterna och varför och vad vi har 
tagit bort och varför. 

Omskrivning  

Vi tyckte att originaltexterna var hackiga att läsa då de hade många upprepningar 
och många punktlistor. Vi skrev om texterna för att få ett bättre flyt. Det vi gjorde 
var att ta bort upprepningar som till exempel ordet V75 i företagsloppen som 
upprepades 9 gånger. Vi tog även bort de flesta punktlistorna men lämnade kvar 
de som var i företagsloppen där vi tycker att de fyllde en funktion. 

Läsvärde, läsbarhet, läslighet och läsbehag 

Vårt mål var att skriva texter med högt läsvärde och god läsbarhet. God läsbarhet 
har vi fått fram genom att ändra i originaltexterna och utprova på målgrupperna så 
att de anser att texterna har en anpassad nivå. Läsvärdet är inget vi kan påverka 
helt och hållet men vi hoppas att målgruppen har ett intresse av att läsa texten. Vi 
påverkar läsbarheten till viss del genom att göra en layout som ska tilltala läsaren. 
Läslighet och läsbehag hänger ihop med varandra. Det skapar vi genom att göra 
en målgruppsanpassad layout där bild och teckensnitt samspelar på ett behagligt 
sätt. 

Funktion 

Alla våra texter fyller en funktion, de ska informera om de olika evenemangen 
och attrahera målgruppen. Vi beskriver på ett lättförståligt sätt allt du behöver 
veta för att kunna besluta om Sundbyholmstravet är det du söker. Vi är inte ute 
efter att endast informera om de olika evenemangen utan vi vill även locka 
målgruppen med våra texter. 

Val av teckensnitt och radlängd 

Vi har valt Verdana till brödtext och Tahoma till rubriker. Teckensnitten vi har 
valt är vanliga enkla som de flesta känner igen, vilket ökar läsligheten anser Rune 
Pettersson. Teckensnitten har inga utsvängningar som kan störa läsrytmen. 
Teckensnitt med seriffer i brödtext anses som mer lättlästa enligt Rune Pettersson 
(Pettersson, 2002, s.48-49). Vi har valt att frångå detta i våra brödtexter då vi 
tycker att våra brödtexter är korta och har en liten teckengrad då vi tycker att det 
blir mer luftigt med ett sans-serif teckensnitt. Vi tror att de flesta i vår målgrupp är 
vana att läsa på webben och har därför inga problem med att läsa teckensnitt utan 
seriffer. Vår utprovning visade även att målgruppen ansåg våran text vara luftig 
och lättläst. En lättläst text bör inte ha en radlängd som överstiger 70 tecken 
(Pettersson, 2002, s180), våra radlängder är max 65 tecken.  
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Samband mellan broschyr och evenemangsbeskrivningar 

Vi anser oss ha skapat en informativ layout där bilder och texter skapar en 
enhetlig form. Layouten är utan störande element och med naturliga ingångar som 
ska underlätta läsandet. Bilderna är placerade så det ska lätta upp informationen 
utan att störa. Vi har mycket tom yta för att få en mer ren layout. Rubrik och 
brödtext är placerade i varandras närhet för att det ska finnas en naturlig läsväg.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8 Exempel från evenemangsbeskrivningarna (t.v.) 

och från broschyren (t.h.) 

 Vi har använt oss mest av symmetri i vår layout på evenemangs-
beskrivningarna då vi inte vill ge något rörigt intryck utan det ska kännas lugnt 
och stilrent. För att skapa viss spänning har vi istället använt oss av kontraster i 
broschyren som ska locka mer spontana besökare än vad evenemangs-
beskrivningarna gör som är mer ett komplement till kundbesöken. 
 Vi var även ute efter att både broschyren och evenemangsbeskrivningarna 
skulle kännas enhetliga. Vi ville ändå inte göra dem precis likadana då de är två 
olika trycksaker med olika syften. Det då vår uppdragsgivare Stefan Eriksson har 
med sig evenemangsbeskrivningarna till blivande kunder. Broschyren ska kunna 
tas spontant och kunna sälja in evenemangen utan hjälp av Stefan Eriksson. 
 Det vi gjorde för att få en röd tråd var att vi använder oss av färgkodning i 
rubrikerna på de olika evenemangen. Det är samma färger i både broschyr och 
evenemangsbeskrivningarna. Vi har även samma bilder i båda trycksakerna, men 
då evenemangsbeskrivningarna är ett större format och har därmed mer tom yta 
innehåller den generellt mer bilder än evenemangen i broschyren. Sedan har vi 
använt oss av samma teckensnitt i båda trycksakerna. Det vi gjorde för att få 
enhetlighet mellan broschyren och evenemangsbeskrivningarna var att tänka på 
att ha samma färger, bilder och teckensnitt. 
 Det som har kommit i skymundan då vi har valt att ha en röd tråd i arbetet är 
att varje enskilt evenemang är mer generellt riktat till alla fyra målgrupper istället 
för endast den tilltänkta målgruppen. Vi är medvetna om det men valde ändå att 
ha en röd tråd och skapa ett material som är generellt tilltalande för alla 
målgrupperna. För att se evenemangsbeskrivningar, se bilaga 5, och broschyren se 
bilaga 6. 
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Slutsats  

Vi är medvetna om att det är mycket tryckt material som tävlar om allas 
uppmärksamhet. Färg och form är viktiga redskap för att fånga en läsares 
uppmärksamhet. Vi har använt oss av all vår kunskap som vi fått under våra tre år 
på informationsdesignprogrammet med inriktning textdesign för att skapa ett 
grafiskt material som löser problemet vi haft.  
 Problemet som vi skulle lösa var att skapa en broschyr och evenemangs-
beskrivningar som följer de riktlinjer som finns för god informationsdesign åt 
Sundbyholmstravbana. 
 När vi utformat vårt material har vi strävat efter att det ska följa de riktlinjer 
som finns för god informationsdesign. För att uppnå god informationsdesign ska 
materialet du skapar ha en tydlig och lättillgänglig information (Pettersson, 2002, 
s.VIIII). Du ska även skriva lättläsligt, tydligt och kortfattat (Pettersson, 2005, 
s.5). 
 Målgrupperna vi har kommer från vår uppdragsgivare och hans erfarenheter 
kring vilka som besöker Sundbyholmstravet. En avgränsning vi hade under 
arbetes gång var att vår målgruppsanalys blev mer generell på grund av att vi inte 
hade den tiden som krävdes för att göra en djupgående analys. 
 Vi har delat in målgrupperna i 4 olika kategorier i vår målgruppsanalys. De 
olika målgrupperna är; företag, det vill säga oftast marknadschefen eller 
personalchefen på ett företag han/hon är 30-40 år, kvinnor 35-60 år, män 30-45 år 
och studenter 19-35 år. 
 Våra evenemang riktar sig till en av dessa 4 målgrupper, vissa evenemang 
riktar sig till fler än 1 målgrupp. Vi har tänkt på att anpassa materialet efter 
målgruppen men vi har frångått att anpassa varje enskilt evenemang till den 
specifika målgruppen då de i så fall skulle skilja sig för mycket från varandra. Vi 
valde istället att ha en röd tråd genom hela arbetet och att broschyren och 
evenemangsbeskrivningarna ska vara enhetliga. 
 I början av arbetet gjorde vi en omvärldsanalys för att främst se över hur 
konkurrenternas material ser ut. En avgränsning som vi hade när vi gjorde 
omvärldsanalysen var att vi var tvungna att begränsa oss till de företag som 
uppdragsgivaren ansåg vara de största konkurrenterna. Att göra en djupgående 
omvärldsanalys med alla konkurrenter skulle ha varit för tidskrävande. Resultaten 
av omvärldsanalysen har vi haft i bakhuvudet under arbetets gång.  
 Den huvudmetod vi har haft genom arbetet är abduktion. Det betyder att vi har 
haft våra kunskaper och referensramar som utgångspunkt och sedan har vi byggt 
på dem och fått mer djup i våra kunskaper. I abduktionen har vi även använt oss 
av informationsprocessen i vårt insamlande av material. Den hjälpte oss att få en 
struktur i vårt arbete och hjälpte oss att se så att vi inte missade något steg i 
arbetsprocessen. 
 För att uppnå god informationsdesign har vi skrivit om originaltexterna så att 
de är mer anpassade efter målgruppen. För att se om vi skrivit om texterna till mer 
lättlästa utefter målgruppens behov har vi räknat ut LIX-värdet och gjort en 
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textkompass på både originaltexterna och sedan våra egna texter. P-matrisen 
gjorde vi för att se över att texternas syfte stämmer överens med vilket budskap vi 
vill förmedla med våra texter. 
 När vi arbetat med omskrivningarna av texterna har vi tänkt på att skriva om 
texterna så att de blir lättlästa. Vi tog bort de flesta punktlistorna och 
upprepningarna som till exempel V75 i företagsloppstexten.  
 Vi har haft som mål att våra texter ska ha ett högt läsvärde, de har är inget vi 
har kunnat påverka utan vi hoppas på att målgruppen har ett intresse av att läsa 
texterna. Vi vill även att texterna ska ha god läsbarhet. Det har vi skapat genom 
att ändra originaltexterna och se så att de är anpassade efter målgruppen. God 
läslighet och läsbehag har vi skapat genom att målgruppsanpassa layout där bilder 
och teckensnitt kompletterar varandra. 
 Alla våra texter fyller även en funktion, de ska attrahera målgruppen samtidigt 
som de informerar om de olika evenemangen. 
 Det grafiska tänkandet vi haft i arbetet har varit att se över att färg, format, 
radlängd och teckensnitt är anpassade efter målgruppen. Det för att få ett material 
som är utformat enligt god informationsdesign. 
 För att se om vi varit på rätt väg har vi gjort intervjuer, enkätundersökning och 
utprovningar under arbetets gång.  
 Vi ställdes inför en mängd olika problem så som, vilka format, färger och vilka 
teckensnitt som tilltalar målgruppen. Därför började vi med att göra intervjuer för 
att få en aning om vad målgruppen ville ha ut av ett tryckt material. Efter det 
gjorde vi en enkätundersökning för att få mer specifika svar om vad som tilltalade 
målgruppen. Efter intervjuer och enkätundersökningarna gjorde vi vår första 
utprovning, syftet med den var att främst få fram, om våra texter var 
målgruppsanpassade. Som sista utprovning hade vi en fokusgrupp för att veta vad 
målgruppen tycker om vårt material, om det tilltalar dem. 
 Alla dessa steg var viktiga i vårt arbete och vi kände att vi fick bra respons av 
målgruppen även om det varit få deltagare i vissa delar. Vi gjorde om arbetet efter 
vad vi fick fram genom utprovningarna. 
 Med hjälp av det här arbetet hoppas vi ha hjälpt er läsare att få förståelse för 
hur du skapar ett grafiskt material med hjälp av god informationsdesign. 
 De kunskaper vi kommer att ta med oss från det här arbetet är att det är viktigt 
att skapa en röd tråd i sitt arbete och speciellt i vårt arbete som har skilda delar 
och olika målgrupper att nå ut till.  
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Bilaga 1 

Enkät 1 för Sundbyholm 
 
Kvinna/Man 
 
Ålder  
 
Vilket rubrikteckensnitt föredrar du? (ringa in din favorit) Om du inte hittar 
någon favorit, vilken stil föredrar du? 

 

Trava med Tina 

 

Trava med Tina 

 

Trava med Tina 

 

Trava med Tina 

 

Trava med Tina 

 

Trava med Tina 

 
 

Vilken färg blir du mest attraherad av på tryckt material? (nyans?) 
 
Vik enkätpappret i lagom storlek för en broschyr. 
 

Tack för din hjälp! 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 


