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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om vårt examensarbete i Informationsdesign. Arbetet gick 
ut på att producera material åt företaget Nostratic AB och deras tjänst 
StudentSMS. Syftet med materialet är att presentera tjänsten och därmed locka 
fler användare att registrera sig. Rapporten beskriver vårt arbete, från studier av 
det befintliga material som fanns, till utformning och framställning av vårt eget 
material. Slutligen presenterar vi och diskuterar de slutsatser vi dragit.  

 Nostratic är nöjda med vårt arbete och kommer att bygga vidare på vårt förslag 
när de gör om presentationen av StudentSMS. 
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1. Inledning, läshänvisningar, ordförklaringar 

Nostratic AB är ett företag som jobbar med att bygga webbcommunities. 
Företaget har flera olika projekt igång, och ett av dem är tjänsten StudentSMS. 
StudentSMS är en webbportal som är tänkt att öka och underlätta 
kommunikationen mellan studenter, lärosäten och kårer. På webbsidan finns bland 
annat kalender, meddelandefunktioner och länkar till användbara tjänster. Om 
man registrerar sig kan man som student se schema, dela dokument och få SMS 
som informerar om inställda eller flyttade lektioner. 

StudentSMS presenterar sig själva och sin tjänst främst genom att åka runt till 
olika skolor och informera studenter och lärare. I samband med det används en 
flyer, en folder, affischer och en monter. Vårt examensarbete gick ut på att göra 
ett förslag på hur StudentSMS befintliga presentationsmaterial kan utformas på ett 
nytt sätt. 

Rapporten är indelad i kronologisk ordning. Först beskrivs bakgrunden, 
planeringen och teorin bakom arbetet. Sedan följer utprovning och analys av det 
befintliga materialet och resultat av detta. Nästa del handlar om hur vi producerat 
vårt material samt analyser och utprovningar av det. Slutligen har vi diskuterat 
vårt arbete, samt presenterat våra slutsatser. 

I rapporten används några termer återkommande. Vi definierar därför vad vi 
menar med dem här: 

Webbcommunity: Webbplats där man registrerar sig och kommunicerar med 
andra användare. Exempel på sådana sidor är Lunarstorm och Skunk. 

Flyer: Informationsblad. Våra har måtten 120 * 210 millimeter. 

Spideraffisch: StudentSMS benämning på en affisch i formatet 600 * 1800 
millimeter. Affischen monteras på en ställning. 

Monteraffisch: Monteraffischerna har måtten 1067 * 2500 millimeter och 
monteras även de på en ställning. 

2. Syfte, mål, problembeskrivning 

Uppgiften var att utforma informationsmaterial till företaget Nostratic och tjänsten 
StudentSMS. Företaget hade material innan vi började vårat arbete men ville få 
det uppfräschat och uppdaterat, eftersom nya delar av tjänsten tillkommit. 

Frågeställningen vi utgick ifrån blev huruvida Nostratics befintliga material 
fungerade ur informationssynpunkt. Förstår man innehållet? Hur kan det 
presenteras på ett bättre sätt? Är det rätt anpassat för situationen och målgruppen? 

 Syftet med vårt arbete är att ge StudentSMS ett förslag på ett nytt sätt att 
presentera sig själva och sin tjänst på.  Vi hoppas att vårt arbete leder till att 
företaget funderar över hur deras material kan förbättras, och hur det påverkar 
intrycket av företaget. 
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3. Planering 

Enligt Rune Pettersson (2002, s 30) bör man så tidigt som möjligt i 
produktionsprocessen (egen översättning): 

1. Bestämma syftet med den tänkta informationen 

2. Bestämma vem målgruppen eller mottagaren är   

3. Bestämma det bästa sättet att presentera informationen på. 

Enligt denna modell planerade vi vår uppgift. Syftet med informationen är att 
informera om tjänsten StudentSMS.  

StudentSMS har tre målgrupper: studenter vid högskolor och universitet, 
studentkårer samt personal vid högskolor och universitet. Enligt StudentSMS är 
studenterna huvudmålgrupp, och genom att nå ut till dem hoppas företaget på att 
de andra målgrupperna ska dras med. Vi tycker ändå att det är viktigt att anpassa 
en del av informationen till de andra målgrupperna, för att visa att de har något att 
vinna på att använda tjänsten. 

 Informationen kommer att presenteras i pappersform på foldrar eller flyers och 
på affischer. Den kommer att vara ett komplement och en sammanfattning av den 
information som ges muntligt till målgruppen av företagets anställda. 

4. Metod 

För att bilda oss en uppfattning om vad som behövde göras om och vad som 
fungerade bra utprovade vi det befintliga materialet som vi fått från Nostratic. 
Tjänsten vänder sig till studenter, kårer och personal vid lärosäten. Vi försökte 
analysera dessa tre målgrupper och få mer information om dem. Pettersson (2002, 
s 41) skriver att mottagarprocessen påverkas av mottagarens ålder och kön samt 
kulturella, ekonomiska, historiska, politiska, religiösa och sociala faktorer (egen 
översättning). Alla dessa faktorer påverkar urval, mentala processer och 
reaktioner, och påverkar i hög grad mottagarens inställning och tolkning av det 
verbovisuella meddelandet.   

 När vi senare började planera utprovningarna funderade vi en del på vilken 
metod som skulle användas. Vi ville inte begränsa svaren till bestämda alternativ, 
som i enkätundersökningar. En sådan metod är självklart bra om man vill ha 
statistik, men vi var ute efter att veta mera ingående vad respondenterna tyckte om 
materialet. Vi ville ha kvalitativa svar (Ryen, 2004, s 16).  

Vi utformade ett formulär med ganska få frågor och gjorde en testutprovning. 
Vi märkte att det kan vara svårt för respondenten att uttrycka vad han/hon tycker 
om terminologin inte finns. Ett annat problem är att en del helt enkelt inte orkar 
skriva allt som dyker upp i huvudet. Vi bestämde oss därför för att använda oss av 
muntliga intervjuer istället, då kunde respondenten tala fritt och det var upp till 
oss att formulera åsikterna i skrift. Dessutom kunde vi enkelt ställa följdfrågor för 
att få mer omfattande svar. Detta kallar Pettersson med flera halvstrukturerad 
intervju (2006, s 18) Bengt-Erik Andersson skriver att anledningen till att man 
väljer en muntlig intervju framför en skriftlig ofta är att man önskar knyta en god 
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kontakt med den utfrågade (1988, s 24). Man kan också föra intervjun mer som ett 
samtal, där man anpassar sig efter de svar man får och också har möjlighet att 
förklara och omformulera frågorna. I halvstrukturerade intervjuer har man inte 
bestämt den exakta formuleringen av frågorna eller i vilken ordning olika teman 
ska behandlas, utan detta får avgöras från fall till fall beroende på hur samtalet 
utvecklas (Andersson, 1988, s 77). Vi använde oss sedan av denna intervjumetod 
vid ett antal utprovningar, både med studenter och lärare. 

 Vi har också analyserat materialet med hjälp av modeller från textdesign och 
informationsdesign. Vi har sedan tolkat resultaten av utprovningarna och 
analyserna för att få en bild av hur vårt material bör utformas. 

Textanalyserna har vi gjort med hjälp av verktyg från boken Att analysera text 
(Melin & Lange, 2000, s 23, 38). För att försöka klargöra hur svårlästa och 
informationspackade texterna är har vi räknat ut LIX- och NQ-värde. Mer om 
detta i stycket om textanalys. 

Vi har använt en modell i boken Bild och föreställning för att analysera 
bilderna (Wärn mfl, 2004, s 35). Bildernas innehåll har vi studerat med semiotisk 
analys. Med denna analys försöker man ta reda på bildernas innehåll på en 
denotativ respektive konnotativ nivå. Mer om detta i stycket som behandlar 
bildanalys. 

 Utvärdering av det egna materialet är något som har skett löpande i vårt arbete. 
Enligt Ottersten och Berndtsson (2002, s 93) begränsas inte en produkts 
utvärdering till någon specifik ”testfas” i utvecklingsprojektet, utan kan (och bör!) 
ske som återkommande inslag i processen. 

5. Teori 

5.1 Informationsdesign 
Rune Pettersson, professor i Informationsdesign på Mälardalens högskola, 
definierar informationsdesign på följande sätt (2002, ix): 

Information design is a multi-disiplinary, multi-dimensional and worldwide 
consideration with influences from areas such as language, art and aesthetics, 
information, communication, behaviour and cognition, business and law, as 
well as media production technologies. 

Informationsdesign är alltså ett tvärvetenskapligt ämne med influenser från flera 
olika kunskapsområden. En kortare beskrivning av termen är att 
informationsdesign är en benämning för en grupp ämnen där syftet är att 
mottagarna skall förstå hur någonting fungerar (Pettersson mfl, 2004, s 17). 

I förordet till Information design- an introduction skriver Rune Pettersson 
(2002, ix): 

In information design the task of the sender or source is actually not completed 
until the receivers or interpreters have received and understood the intended 
message.  
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Detta perspektiv känns igen från processkolan inom kommunikationsvetenskapen. 
Om mottagaren inte tolkat budskapet på rätt sätt är kommunikationen inte 
fullbordad.  

Rune Pettersson skriver också (2002, s 21):  

Complicated language, in both texts and pictures, will impair the 
understanding of any intended message. Thus, text and pictures for information 
should always be designed so that they are easy to read. 

Vi bör utforma vårt material så att budskapet blir så lätt som möjligt för 
mottagaren att ta till sig. Detta måste vi tänka på under hela processen, från skiss 
till färdig produkt. 

5.2 Kommunikationsvetenskap 
Kommunikation är en mänsklig aktivitet som alla känner till men få kan definiera. 
Kommunikation är att prata med varandra, television, att sprida information, en 
frisyr eller litteraturkritik, listan är lång. Kommunikation är skiftande och 
mångfasetterat och därför ett tvärvetenskapligt studieområde, skriver Fiske (2003, 
s 10). 

Det finns två framträdande teorier inom kommunikationsvetenskapen. Den 
första, processkolan, ser kommunikation som överföring av meddelanden. 
Processkolan inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar 
meddelanden, och hur sändare använder olika kanaler och media för 
kommunikation. Om effekten av kommunikationen är annorlunda eller mindre än 
den avsedda har processkolan en tendens att prata om misslyckad kommunikation 
och undersöka var i processen som misslyckandet uppstod. Processkolan stöder 
sig ofta på samhällsvetenskapliga ämnen, i synnerhet psykologi och sociologi. 
(Fiske , 2003, s 13) 

Den andra teorin, den semiotiska skolan, ser kommunikation som skapande 
och utbyte av betydelser. Den inriktar sig främst på hur meddelanden, eller texter, 
samverkar med människor för att skapa betydelser och vilken roll texter spelar i 
vår kultur. Semiotiska skolan betraktar inte nödvändigtvis missuppfattning av ett 
meddelande som ett tecken på misslyckad kommunikation, utan som en indikation 
på sociala eller kulturella skillnader mellan oss. För denna skola innebär 
kommunikationsstudier studier av text och kultur (Fiske, 2003, s 12, 249).  

I motsats till processkolan så utnyttjar den semiotiska skolan, istället för 
samhällsvetenskapliga ämnen, gärna språkvetenskap och humaniora och inriktar 
sig på kommunikationens funktioner. Vi har använt oss av semiotiska teorier 
under bildanalyserna i arbetet. 

 Det finns en klassisk formel för beteendepåverkan som kallas AIDA (Palm & 
Windahl, 2002, s 24). AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action, det 
vill säga uppmärksamhet, intresse, önskan/begär och handling. Ett meddelade 
måste först uppmärksammas, sedan intressera mottagaren, därefter skapa ett begär 
och slutligen leda till handling. Palm och Windahl menar att AIDA-modellen 
passar bäst för reklam eftersom den handling som förutsätts är en köphandling 
(2002, s 24). I sin bok Kommunikation – teorin i praktiken presenterar de en 
utvecklad modell, konstruerad av den amerikanske kommunikationsforskaren 
William McGuire. I denna modell finns åtta steg, mottagaren bör: 
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1. uppmärksamma meddelandet 

2. intressera sig 
3. förstå VAD han förväntas göra 
4. acceptera VARFÖR 
5. förstå HUR 

Vill man att meddelandet ska ha en långtidsverkan, måste mottagaren minnas, 
spara och återframkalla informationen: 

6. minnas informationen 

7. återframkalla informationen 
Om man vill att beteendeförändringen ska bli permanent bör processen innehålla 
ett sista steg: 

8. belöning 

Vilken vikt avsändaren lägger vid respektive steg avgörs av målet med 
kommunikationen och avsändarens definition av målgruppen samt relationen till 
den. Är målet att föra ut vanlig information i en personaltidning slutar processen 
vid steg fem. Om målet däremot är att förändra en livsstil är steg 8 nödvändigt att 
åstadkomma.  

Eftersom målet med vårt arbete är att kommunicera med mottagarna har vi 
studerat både informationsdesign och kommunikationsteorier under arbetets gång. 
Vårt arbete ligger på gränsen mellan information och reklam, därför har vi försökt 
titta lika mycket på till exempel sändarprocesser från informationsdesign som på 
AIDA-modellen ovan. 

  

6. Arbetssätt 

Innan vi började med själva arbetet ägnade vi tid åt litteraturstudier inom ämnet 
för att friska upp minnet och få en bra överblick. 

Vi började sedan med att analysera och utprova det befintliga materialet från 
StudentSMS. Detta gjordes dels med hjälp av modeller inom informationsdesign 
och textdesign, dels med utprovningar och intervjuer med målgrupperna. Under 
analysprocessen försökte vi också få fram mer information om målgrupperna, och 
gjorde också en situationsanalys. Vi gjorde även analyser av material med samma 
målgrupper som StudentSMS, för att se hur andra gjort när de utformat 
informationen. Efter denna del i arbetet fick vi en bild om vad som fungerade och 
vad som behövde göras om samt hur informationen skulle kunna utformas. Vi 
började nu att göra egna förslag som vi hela tiden provade på målgrupperna.  

Vi skrev texter och undersökte om informationen nådde fram, gjorde ändringar 
och provade igen. Samma analyser som användes på det befintliga materialet 
genomfördes också. Vi gjorde flera olika skisser på bilder och layout, fick 
respons, gjorde ändringar och ritade fler skisser. Till slut hade vi bestämt oss för 
ett förslag som vi presenterade för beställaren. Vi fick då några synpunkter på 
ändringar som genomfördes innan materialet var klart för tryck. 
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Vi har under hela arbetet fört dagbok och antecknat när svårigheter eller 
diskussioner uppkommit. Detta för att enkelt kunna hitta tillbaka inför 
rapportskrivningen. 

7. Avgränsningar 

Tillsammans med vår uppdragsgivare bestämde vi vilket informationsmaterial 
som skulle produceras. De ville ha flyers, affischer, monteraffischer och 
spideraffischer som kunde ersätta deras befintliga material. Vad det gällde format 
fick vi alla mått av StudentSMS, förutom till flyers där vi fick bestämma formatet 
själva. Manér, färg, layout och textinnehåll fick vi fria händer över. Vilket papper 
informationen skulle tryckas på var förutbestämt, med undantag av 
flyersmaterialet där vi lade in ett önskemål som beställaren godkände. Vi har inte 
behövt ta hänsyn till tryckkostnader eller distribution i detta arbete, då tryck har 
skett på företaget. Vi har totalt producerat tre olika flyers, tre olika affischer, tre 
olika spideraffischer och tre olika monteraffischer. 

I analysen av det befintliga materialet har vi först gjort utprovningar på texten 
och försökt fastställa om mottagarna förstod innehållet. Dessa utprovningar har vi 
gjort på fjorton personer i målgruppen studenter och åtta personer i målgruppen 
lärare. Vi skulle gärna haft fler testpersoner för ett säkrare resultat, men vi såg 
tidigt ett mönster i utprovningen och ville också komma vidare i arbetet. 

Bildanalysen har endast utförts med hjälp av två modeller, likaså textanalysen. 
Detta för att vi kände att vi behövde begränsa oss för att inte fastna i de här 
delarna av arbetet. Vi har använt samma metoder för att analysera både det 
befintliga materialet och vårt eget material. 

 Texterna i vårt material har utprovats med samma metod som med de 
befintliga texterna. Textutprovningen var dock indelad i omgångar där vi gjorde 
ändringar emellan. Vi provade texten i tre omgångar med fem personer i varje. 
Fyra testpersoner var lärare.  

8. Arbetsfördelning 

Vi har gjort en del uppdelning av arbetet men arbetat tillsammans på större delen 
av det. Ofta har vi jobbat individuellt med samma område och sedan diskuterat 
och kommit fram till ett gemensamt resultat. Målgruppsanalys, situationsanalys 
och omvärldsanalys/trendspaning har vi gjort gemensamt. Utprovningarna och 
intervjuerna kring det befintliga materialet gjorde vi på olika håll och 
sammanställde sedan resultaten. Alla utprovningar på vårt material har vi gjort 
gemensamt. 

Lina har ritat bilderna och Joakim har arbetat med texterna och gjort 
textanalyser. Skisser och formgivning har vi båda arbetat med. Vid vissa tillfällen 
har vi diskuterat oss fram till ett gemensamt resultat och vid andra tillfällen gjort 
olika förslag på varsitt håll.  



 14

9. Analys av befintligt material 

9.1 Utprovning 
Vi delade på oss och utprovade materialet enskilt på testpersonerna. 
Utprovningarna genomfördes i cafeteriorna på Mälardalens högskola i Eskilstuna 
och på Skeria, som är en skola i Skellefteå. Testpersonerna fick först titta igenom 
materialet, sedan bad vi dem läsa igenom texten. Vi gav dem ingen 
tidsbegränsning. För att undersöka om läsarna förstått informationen i det 
befintliga materialet hade vi två förutbestämda frågor. Först frågade vi helt enkelt 
om testpersonen förstått vad StudentSMS gick ut på. Alla testpersoner svarade ja. 
Därefter bad vi dem förklara kort, för att se om de uppfattat allt korrekt. Slutligen 
bad vi testpersonerna om åsikter om texten, bilderna och formen. 

Under utprovningarna märkte vi ganska tidigt ett mönster. Innehållsmässigt var 
det tydligt att respondenterna inte uppfattade många andra funktioner med 
tjänsten än själva SMS-utskicket. Flera av svaren visade att mottagaren missat de 
andra funktionerna och att tjänsten till största delen är en webbplats. Majoriteten 
tyckte också att det var för mycket irrelevant text. De eftersökte en kortare och 
konkretare text.  

Det var många som reagerade på bildernas utseende. Åsikterna var att de gav 
ett barnsligt och lite oseriöst intryck. En del tyckte att färgerna var för ljusa och 
blaskiga. Man ansåg att färgerna var tråkiga och intetsägande. Många av 
respondenterna såg heller ingen koppling mellan bilderna och texterna, vilket var 
förvirrande för dem.  

9.2 Textanalys 
Vi undersökte texterna i det befintliga materialet närmare genom att göra en 
textanalys. För att analysera texterna använde vi oss av Melin och Langes verktyg 
p-matris (2000, s 23) och textkompasser (2000, s 38). Vi började med att göra en 
p-matris för att få en klarare överblick av texterna och dess syften.  

 

Skribentroll Skribentsyfte Läsarroll Läsarsyfte Medium 
Informatör Direktivt/informativt Berörd 

person/allmänhet 
Frivillig 
kunskapssökning 

Fina 
trycket 

 

 

Sedan ritade vi upp textkompasser. Med hjälp av textkompasserna gjorde vi 
stilanalyser för att ta reda på om texterna var informativa och anpassade till 
målgrupperna. Textkompassen har fyra axlar: allmän - detaljerad, saklig - emotiv, 
informationspackad - informationstunn och formell - informell. I stilanalyser 
märker man ut var någonstans på axlarna textens nivå befinner sig. Stilanalysen 
visar det som Melin och Lange kallar hur-det-sägsdimensionen av texten (2000, s 
7). Det är textens hur-det-sägsdimension som ger upphov till känslor om texten, 
till exempel att den är rolig, bra, långsam, tråkig eller högtidlig. 
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9.2.1 Allmän - detaljerad 
Hur detaljerad eller allmän texten är beror på hur konkreta substantiven är (Melin 
& Lange, 2000, s 45). De texter vi fick från StudentSMS skiljer sig lite åt men 
känns ibland ganska abstrakta. Ett exempel är meningen: StudentSMS samarbetar 
med näringslivet. Texten förklarar inte hur samarbetet går till eller vilka som 
menas med ”näringslivet”.  

9.2.2 Saklig - emotiv 
Emotiva texter innehåller värdeladdade ord och subjektiva beskrivningar, medan 
sakliga texter är mer neutrala. De befintliga texterna från StudentSMS ligger mer 
åt det emotiva hållet på axeln. Eftersom texterna används i syfte att sälja en 
produkt är det inte speciellt förvånande. Exempel på hur värdeladdade ord använts 
i texterna är: Den mest hyllade och omtalade tjänsten bland dessa verktyg är SMS 
tjänsten som inte kostar kåren en enda krona att använda.  

9.2.3 Informationspackad - informationstunn 
NQ, eller nominalkvoten, är ett mått på hur informationstät texten är. Om texten 
innehåller flest substantiv är den informationstät, och om den innehåller flest verb 
är den informationstunn. För att räkna ut NQ används formeln antalet substantiv + 
antalet prepositioner + antalet particip/antalet pronomen + antalet adverb + antalet 
verb (Melin & Lange, 2000, s 48). Normalvärdet ligger runt 1,0 och är det vanliga 
bland morgontidningar och läroböcker för högstadiet. Vi beräknade NQ till 
ungefär 1,36. Anledningen till att värdet är över det normala kan vara att texterna 
till stor del består av uppräkningar av verktyg och tjänster, vilket ökar mängden 
substantiv. 
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9.2.4 Formell - informell 
I grova drag kan man säga att en formell text är mer skriftspråklig och en 
informell text är mera talspråklig (Melin & Lange, 2000, s 42). Formella 
meningar har större delen av orden placerade till vänster om det finita verbet, och 
kallas vänstertunga. Informella meningar är högertunga, det vill säga de har större 
delen av orden till höger om det finita verbet. Här är ett exempel med det finita 
verbet understruket:  

StudentSMS tjänster ger dig lättare tillgång till information rörande dina studier 
på högskola/universitet. 

De befintliga texterna hade mest högertunga meningar och låg längre åt det 
informella hållet på stilaxeln.  

9.2.5 LIX  
För att se hur lättläst texten var räknade vi ut LIX-värdet. LIX är textens 
läsbarhetsindex, hur lättläst en text är. En lättläst text har ett LIX-värde på ungefär 
20 och en svårläst text har ett LIX-värde runt 60 (Liljestrand, 1993, s 115). 
Dagspress räknas som medelsvår och har ungefär 40 i LIX-värde. Formeln för att 
räkna ut LIX är (antal ord/antal meningar) + (långa ord/antal ord * 100). Ord med 
mer än sju bokstäver räknas som långa ord. LIX- värdet beräknades till 41,4. Det 
är ungefär medelsvårt och borde anses vara lagom anpassat till målgruppen. 

9.2.6 Texten på affischerna 
Vi ansåg att de texter som finns med på spider- och monteraffischerna är alltför 
korta för att analyser på ett ingående sätt ska ge något bra resultat. 

Monteraffischernas texter är placerade i pratbubblor för att visa texterna som 
personerna i bilderna ser i sina telefoner. Texten på den första montern lyder 
StudentSMS: Tyvärr måste vi meddela att dagens föreläsning ”Analys 1” är 
inställd. Bilden visar här en (antagligen nyvaken) kille som sitter i sin säng och 
läser på telefonen. Bilden på nästa monter visar en person som står i en korridor 
och läser på telefonen. Texten lyder StudentSMS: Hej! Dagens lektion är flyttad 
till sal 6091. Välkomna! Den sista monteraffischen innehåller en bild som 
föreställer en tjej på en järnvägs- eller tunnelbaneperrong. Hon läser på sin 
telefon. Texten lyder StudentSMS: Grattis! Din senaste tenta är nu rättad. 
Resultaten kan du hämta idag.  

Det finns tre olika spideraffischer. Texterna som förekommer på dem är olika 
på varje. Den första spideraffischen visar en bild på en kille i kostym med en 
portfölj och en nyckel i händerna, och här lyder texten StudentSMS fixar biffen! 
Den andra spideraffischen innehåller en bild på en tjej som står ute i regnet. Hon 
håller i ett paraply med StudentSMS logotyp på. Texten lyder här Studentlivet är 
svårt StudentSMS är lätt! På den sista, som innehåller en bild på en sovande kille, 
lyder texten Sov gott!  
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9.3 Formanalys 

9.3.1 Typografi 
StudentSMS använder sig nu av en folder och en flyer som utdelningsmaterial. 
Den flyer som används är satt med ett linjärt typsnitt. Linjärer har lika tjocka 
linjer överallt och inga seriffer eller ”fötter” på bokstäverna. De används oftast i 
rubriker och bildtexter, och ger ett luftigt intryck. Typsnitt med seriffer kallas 
antikvor. Serifferna bildar en linje i bokstävernas nederkant som är lätt för ögat att 
följa, och brukar därför rekommenderas för större textmassor, skriver Bo Berndal 
och Paul Frigyes (1995, s 81). Antikvor har också varierande tjocklek på linjerna i 
olika delar av bokstäverna. StudentSMS har satt rubrikerna på flyern i samma 
typsnitt som brödtexten. Skillnaden är att de är större och har en mörkblå färg. 
Radavståndet mellan rubriker och text är inte konsekvent utan längre på vissa 
ställen än andra. Dessutom är storleken på brödtexten inkonsekvent, på en rad 
används tolv punkters storlek, på resten av texten elva punkter. 

 I foldern har man använt sig av en antikva på brödtexten. Rubriker och 
mellanrubriker är satta på samma sätt som på flyern, med en linjär i en mörkblå 
färg. 

 Brödtext och rubriker i både flyern och foldern är vänsterställda, vilket skapar 
en ojämn högerkant på texten. Texter med både rak höger- och vänsterkant kallas 
marginaljusterade texter. Rune Pettersson skriver om flera olika undersökningar 
som gjorts där man bland annat jämfört inlärning och uppfattning av information i 
vänsterställda texter kontra marginaljusterade texter (2002, s 179). Inga skillnader 
påvisades, däremot visade undersökningarna på ökad läshastighet hos grupperna 
som läst marginaljusterad text. Dessutom fann många testpersoner den 
marginaljusterade texten mer estetiskt tilltalande än den vänsterställda (egen 
översättning). 

 På spider- och monteraffischerna har StudentSMS använt en linjär. De korta 
texterna är skrivna med versaler i svart färg.   

9.3.2 Format 
Flyern mäter cirka 100 * 210 millimeter (en tredjedels A4, stående). Foldern är 
tryckt på ett A4 som är invikt från båda kortsidorna och får samma mått som 
flyern, en tredjedels A4-sida. Spideraffischerna har måtten 600 * 1800 millimeter 
och monteraffischerna 1060 * 2500 millimeter.  

9.3.3 Papper/material 
Foldern är tryckt på vanligt kopieringspapper. Enligt Johansson med flera (2001, s 
204) är ett papper med hög opacitet att föredra till trycksaker, eftersom man inte 
vill att text eller bilder ska lysa igenom till baksidan på papperet. Opacitet betyder 
ogenomskinlighet och ett papper med 100 procents opacitet är helt 
ogenomskinligt. Papperet som använts till de befintliga foldrarna har enligt oss för 
låg opacitet, eftersom bilder och text syns igenom papperet.  

 Papperet är ganska tunt. Detta leder till genomskinligheten. Eftersom foldern 
delas ut i samband med muntlig information, för att sedan kanske stoppas i en 
ficka eller väska och sedan studeras, borde ett starkare och tåligare papper med 
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längre livslängd användas. Detta för att foldern ska se likadan ut när man tar upp 
den ur väskan som den gjorde när man stoppade ner den några timmar tidigare.  

 Flyern som används är tryckt på ett lite tåligare papper. Här har man använt ett 
mattbestruket papper som är lite styvare än till foldern, och detta passar bättre för 
ändamålet. 

 Spideraffischerna är tryckta på kanvas, med en bestruken, blank yta. 
Anledningen till att man har valt kanvas som material är att spideraffischerna 
monteras ner och rullas ihop ofta, och kanvas är mera hållbart än vanligt papper. 
Monteraffischerna är tryckta på ett matt, bestruket papper. 

9.3.4 Bilder 
Wärn med flera (2004, s 155) skriver om fyra typer av bildmanér: fotografiskt 
manér, realistiskt manér, expressionistiskt manér och serieteckningsmanér. 
Bilderna i det befintliga materialet kan beskrivas som kollage där StudentSMS 
blandat bilder i serieteckningsmanér med fotografier och texter som är urklippta 
ur tidningar.  

 

 
Framsidan av foldern 

 
Insidan av foldern 

 

Framsidan på foldern innehåller en utfallande bild på en kille i 
serieteckningsmanér. Inuti är foldern indelad i tre spalter. Den första bilden är på 
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en svartvit klocka mot en lila bakgrund. Rubriken tillhörande bilden lyder Varför 
StudentSMS? Den mittersta delen innehåller ett svartvitt fotografi på några 
musiker. Bakgrunden är grön och rubriken lyder Verktyg och tjänster. Den tredje 
rubriken är Ett verktyg för aktiva och bilden är en färgbild på en korridor med fyra 
stängda dörrar. Vi har svårt att förstå kopplingen mellan innehållet i bilderna och 
texten. Med en semiotisk analys på meningsnivån konnotation  läser vi in föremål 
och symboler i en bild utefter våra egna erfarenheter och referensramar (Wärn 
mfl, 2004, s 38). Även om vi försöker analysera bilderna på en konnotativ nivå ser 
vi inget samband mellan bilderna och texterna. Skulle bilden tillhörande texten Ett 
verktyg för aktiva innehålla en korridor med öppna dörrar skulle vi kunna se en 
koppling, men nu är dörrarna stängda och förmedlar, enligt vår mening, ingen 
som helst aktivitet.  

I Trovärdiga bilder (2001, s 64) skriver Pettersson att bilder ska samverka med 
sina bildtexter men också med andra bilder, rubriker, löpande texter, tabeller och 
faktarutor. I Informationslayout är strukturen tydlig. Rubriker och löpande text 
ger en klar och lättfattlig framställning av ämnet, i samklang med bilderna. Man 
skulle då kunna dra slutsatsen att den här foldern istället för en god 
informationslayout har en dekorationslayout, där man tillåter estetiska 
överväganden att dominera istället för att fokusera på det centrala, nämligen 
förmedling av budskapet (Pettersson, 2001 s. 64).  

 

   
Fram- och baksidan av flyern 

 

Flyern har samma manér som foldern. På nedre delen av framsidan är tre 
människor avbildade. Då rubriken lyder Förenkla din studievardag och figurerna 
håller i böcker och pärmar så tolkar vi dem som studenter. De avbildade 
studenterna är i röd, grön och blå färg mot en ljusgul bakgrund. Baksidan av 
flyern innehåller tre enkla bilder som ska fungera som symboler för de olika 
tjänster som StudentSMS erbjuder. Bilderna på flyern föreställer ett handslag, en 
hammare och skiftnyckel och en mobiltelefon. Bilderna är i färg och innehåller 
skuggor. Då förklarande texter finns i anslutning till symbolerna så tolkar vi 
symbolerna korrekt. Men en fullt fungerande symbol bör i sig vara tydlig, lätt att 
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uppfatta och lätt att förstå utan någon förklarande text, menar Ander (2003, s 
112).  

 

    
Monteraffischer 

 

StudentSMS har också monter- och spideraffischer, tre av varje modell. Även 
de har samma manér som det övriga materialet. Alla monterafficsher innehåller en 
bild på en person som tittar på sin mobiltelefon. Den första affischen föreställer en 
kille som sitter på sängen klädd i endast kalsonger och i handen håller han en 
mobiltelefon. I bakgrunden hänger en tavla på väggen och i förgrunden står en 
väckarklocka. Bakgrunden går i samma gröna nyans som den gröna bilden i 
foldern. Det är också samma tavla som är avbildad. Det är en pratbubbla kopplad 
till mobiltelefonen där texten lyder StudentSMS: Tyvärr måste vi meddela att 
dagens föreläsning ”analys 1” är inställd. Utan texten är det svårt att förstå att 
killen på sängen är student och att han nu kan somna om igen då han inte behöver 
åka till skolan för att gå på föreläsning. Genom att variera utseendet på innehåll 
och form ökar betraktarens intresse för ett material. Detta kan man bland annat 
göra genom att särskilja vissa delar av innehållet från det andra med en annan 
färgsättning (Pettersson mfl, 2004, s 203). I denna affisch hamnar fokus på tavlan 
som hänger i bakgrunden då den är svartvit i kontrast till det övriga som avbildats 
i färg, och det enda i bilden som är av fotografiskt manér.   

 På den andra monteraffischen har en porträttbild av person satts i förgrunden. 
Personen står i en korridor med stängda dörrar. Väggarna är målade i blått och 
dörrarna går i brunt. Även här har en del av korridoren använts som bild till 
foldern. Personen håller en mobiltelefon i handen och den tillhörande texten lyder 
StudentSMS: Hej! Dagens lektion är flyttad till sal 6091. Välkomna! När vi läst 
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texten och får tolka bilden på en konnotativ  nivå så ser vi en student som letar 
efter den lektionssal som föreläsningen ska att hållas i. Fokus läggs på 
mobiltelefonen som avviker i färg då den är klart röd i motsats till de övriga, 
mindre framträdande, blå och bruna tonerna. Det finns ett djup i bilden genom 
användandet av centralperspektivet (Wärn mfl, 2004, s 88).   

 Den tredje och sista monteraffischen föreställer en tjej som bär en ryggsäck. 
Hon står på en perrong. Uppe i det högra hörnet finns en klocka som även den 
finns med i StudentSMS folder. Färgerna går i lila. Men också i den här affischen 
finns objekt som sticker ut från det övriga. Tjejens tröja är starkt lila i motsats till 
den andra ljuslila som använts. Ryggsäcken tjejen bär är det enda som har en  helt 
annan färg, den är grön. Texten tillhörande den här bilden lyder StudentSMS: 
Grattis! Din senaste tenta är nu rättad. Resultaten kan du hämta idag. I den här 
affischen tycker vi inte att texten och bilden är lika starkt sammankopplade som i 
de övriga monteraffischerna, men funderar man vidare över kopplingen kan ju 
tjejen i fråga vara på väg till skolan för att hämta sin tenta.  

 

   
Spideraffischer 
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Till skillnad från det övriga materialet använder StudentSMS metaforiska 
texter på sina spideraffischer, som inte alltid är lätta att koppla samman med 
bilderna. I Bild och föreställning (2004, s 153) skriver Rune Pettersson att en 
bildtexts funktion är att berätta om bilden och att förankra den tolkning som 
avsändaren vill förmedla till mottagaren. Bild och bildtext måste ha en relevant 
eller redundant relation till varandra, inte en motsägelsefull eller irrelevant 
relation. Bo Bergström skriver att text och bild som säger samma sak fungerar i 
harmoni. Om text och bild motsäger varandra kallas det disharmoni (2003, s 249-
250). Bergström rekommenderar att harmoni mellan text och bild bör användas 
när information, instruktion och budskap ska överföras till en motiverad 
mottagare. I andra sammanhang, som till exempel reklam, skapar disharmoni 
mellan text och bild uppmärksamhet och lockar en omotiverad mottagare.   

 En spideraffisch föreställer en man i en vit kostym och slips. I ena handen 
håller han en portfölj och i den andra en nyckel. Texten lyder StudentSMS fixar 
biffen! Vi har funderat mycket över vad StudentSMS menar med ”fixar biffen” 
och varför mannen på bilden håller i en nyckel. Om de menar att StudentSMS 
hjälper till, att StudentSMS ordnar allt, vad säger då nyckeln och portföljen? 

På en annan spideraffisch har en tjej iförd byxor och tröja avbildats. Hon står i 
regnet under ett paraply. Bakom henne finns en väska och på sidan av henne har 
det bildats en vattenpöl. Här lyder texten Studentlivet är svårt StudentSMS är lätt!  

 Den sista spideraffischen har vi lättare att förstå. Här hänger bild och text 
samman på ett tydligare sätt. Bilden föreställer en person som ligger och sover i 
sängen. I förgrunden ligger en mobiltelefon och vi skymtar även några böcker och 
en pärm. På mobiltelefonens display står det Morgonens föreläsning är flyttad till 
kl 10.00 Mvh/Läraren och affischens rubrik lyder Sov gott! Den här bilden är 
lättare att läsa, bilden är entydig och mottagaren bör se bilden på samma sätt som 
avsändaren (Wärn mfl, 2004, s 148) 

  

9.3.5 Layout  
I foldern ligger texten uppdelad på de tre sidorna, och är åtskild med hjälp av 
mörkblå ramar med rundade hörn. Ovanför texten ligger bilderna, också de med 
rundade hörn. På flyern ligger däremot bilderna, symbolerna, delvis bakom 
texten. Symbolerna är satta i färg med svarta kantlinjer. Detta gör att vissa ord 
försvinner in i bakgrunden och blir svårlästa. Bergström skriver att text mot en 
orolig bakgrund bör undvikas (2003 s. 136-137). Men om nu detta trots allt inte är 
möjligt kan man lösa problemet genom att lägga en genomskinlig tonplatta under 
texten, eller se till att teckengraden är tillräckligt stor så texten utan svårighet 
avtecknar sig mot bakgrunden.  

 Montrarna är alla utformade på samma sätt. Bilden är placerad i mitten av 
affischen. Pratbubblorna och deras texter ovan bilden och nertill ligger 
StudentSMS logotyp samt logotyper tillhörande företag som StudentSMS 
sponsrades av. Texten syns tydligt då den står mot en vit bakgrund och detsamma 
gäller logotypen. 

 På spideraffischerna finns inga företagslogotyper. Här har istället bilden, som 
tar upp större delen av affischen, placerats nedtill. De är utfallande på både höger 
och vänster sida samt nedtill. Ovanför bilden står texten i versaler. Den översta 
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delen av affischerna har tidningsurklipp som bakgrund och på detta har 
StudentSMS logotyp placerats. Tidningsurklippen gör bakgrunden orolig. Men 
logotypen är satt i en stor och läsbar grad, vilket gör att vi inte har några 
svårigheter att urskilja den från bakgrunden (Bergström, 2003, s 137).  

9.3.6 Färg 
Den mörkblå färgen är återkommande i det material vi fått från StudentSMS. Blått 
är vanligt förekommande i logotyper hos teknologiinriktade företag. Det har 
delvis sin förklaring i att blått är en kall och ”intellektuell” färg som passar de typ 
av företag som är vana vid att se på sig själva som produktinriktade (Holger & 
Holmberg, 2002, s 72). Färgerna som används i bilderna är ljusa och matta. 
Bortsett från den återkommande mörkblå färgen har foldern tre huvudfärger i 
samma färgstyrka; grålila, ljusgrön och ljusblå.  

Flyern har en ljusgul tonad bakgrund. De tre figurerna som är avbildade på 
framsidan går i rött, grönt och blått. Även texten på flyern är satt i mörkblått. 
Bergström skriver att det endast finns plats för funktionell färg i effektiv visuell 
kommunikation (2003, s 285). Funktionell färg stöder och förbättrar produktens 
fysiska och kommunikativa funktioner. Den funktionella färgen anpassar sig 
dessutom till människans kropp, själ och ande och bör främst användas för att: 
attrahera, skapa stämning, strukturera eller pedagogisera. Detta ledde oss till att 
fundera över vad StudentSMS egentligen vill förmedla?       

10. Målgruppsanalys 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån är 79 procent av Sveriges studenter 
vid högskolor och universitet mellan 19 och 34 år. I en undersökning som SCB 
gjorde 2005 hade över 90 procent av personerna i åldern 16-34 använt internet 
(2006a). Nästan lika många använde en dator varje dag. Vi kunde alltså räkna 
med att studenterna som målgrupp hade data- och internetvana.  

Eftersom studentkårerna är organisationer av studenter gjorde vi ingen skillnad 
på målgrupperna kårer och studenter. 

Det är inte helt lätt att bestämma exakt hur målgruppen personal vid högskolor 
och universitet ser ut. Det enda som personerna i gruppen har gemensamt är att de 
är just anställda vid högskolor eller universitet. Enligt statistik från SCB finns det 
en jämn könsfördelning hos anställda vid svenska lärosäten (2006b). Det är också 
jämnt fördelat mellan olika åldersgrupper, dock är inte så många anställda under 
24 år. I åldersgrupperna 25-34, 35-44 och 45-54, hade mer än 80 procent använt 
internet (2006a). I åldersgruppen 55-74 hade nästan 50 procent av kvinnorna och 
över 60 procent av männen använt internet. Även i denna målgrupp fanns alltså en 
ganska god vana av internet och datoranvändning. 

Oavsett målgrupp så har alla mottagare det gemensamma draget att det 
frivilligt väljer att ta in informationen. I övrigt så finns det många skillnader, både 
mellan och inom de tre olika målgrupperna. Det som främst skiljer målgrupperna 
åt, förutom demografiska faktorer, är de olika behoven. Studenter, 
lärosätespersonal och kåraktiva har olika uppfattningar om vad som är nyttigt och 
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användbart för just dem. Detta är något vi bör fundera över när vi utformar 
informationen. StudentSMS menar att studenterna är något av en 
”huvudmålgrupp”. Enligt StudentSMS är studenterna lättast att nå ut till och 
påverka, och om man lyckas med det leder förhoppningsvis det till att kårerna och 
lärosäten följer med. Vårt material bör alltså tilltala och kommunicera med 
studenter, men vi vill också att det ska fungera även till de andra målgrupperna. 

11. Situationsanalys  

StudentSMS åker under våren runt på turné till olika högskolor och universitet där 
de berättar om tjänsten. Vi följde med till KTH i Södertälje för att se hur 
informationsmaterialet används idag.  

StudentSMS hade en monter i anslutning till entrén. Monter- och 
spideraffischer (106*2500 respektive 600*1800 millimeter stora) i dova 
naturfärger hängdes på en ställning för att dra till sig uppmärksamhet från de 
förbipasserande studenterna. Den tryckta informationen delades ut i samband med 
att studenter fick muntlig information vid montern. Här fanns också en dator för 
att studenterna ska få se hemsidan och kunna registrera sig på plats. 

Vi satte oss en bit ifrån StudentSMS monter och studerade och antecknade hur 
mottagarna reagerade. Därefter ställde vi också några frågor till de som arbetade i 
montern. Vi frågade om de ansåg att någonting fattades i deras material och vilka 
de vanligaste frågorna bland mottagarna var. De berättade att det var vanligt att 
mottagarna frågade vad tjänsten kostade. 

 Vi märkte att det var många studenter som inte hade tid att stanna upp då de 
antingen var på väg hem, på rast, eller på väg till en föreläsning. Det hade varit 
bra om flyers och foldrar kunde placeras i ett ställ vid montern så att studenterna 
själva kunde ta ett exemplar. De skulle då inte behöva stanna upp och prata med 
någon utan skulle kunna ta till sig informationen då det fanns tid. Detta innebär 
att de inte får någon muntlig information, men vi hoppas att våra flyers 
sammanfattar tjänsten på ett bra sätt. De innehåller också hänvisning till 
webbsidan med mer information. 

12. Omvärldsanalys/trendspaning 

12.1 Omvärldsanalys 
Efter att ha analyserat målgrupper och situation så undersökte vi även hur andra 
avsändare riktat sin information till samma målgrupper. Detta skedde främst 
genom att jämföra olika webbsidor och annonser. Vi studerade bland annat 
material och webbsidor från Tria, studera.nu, student.se, Sveriges förenade 
studentkårer, flera olika universitet och högskolor, CSN, Lärarförbundet och 
Lärarnas riksförbund. 
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12.2 Trendspaning 
För att ta reda på trender tittade vi bland annat på affischer, CD-omslag, annonser 
och olika hemsidor. Något som vi såg var återkommande bland det vi tittat på var 
livsstilstänket. Idag vill man inte bara sälja sin produkt utan man vill också skapa 
en livsstil kring den (Holger & Holmberg, 2002, s 63). Annonser innehåller idag 
oftare en människa som utför något än vad de innehåller en bild på själva 
produkten. Man kan också se en viss likhet mellan den grafik som förekommer 
inom  exempelvis brädkultur (http://www.methodmag.com/) och dagens annonser 
till produkter som Ipods och 3-mobiler. Målgruppen är ungdomar och vare sig det 
är en produkt eller en tjänst som säljs har företagen använt sig av snarlika 
utformningar. En del av detta är förvisso reklam, men formspråket borde enligt 
oss i viss mån kunna överföras till informationsmaterial också. 

13. Resultat av analyser 

Efter utprovningar, text-, målgrupps-, situations- och omvärldsanalyser samt 
diverse diskussioner började vi få en uppfattning av hur vårt material borde 
utformas.  

 Utprovningarna visade att texterna behövde kortas ner och konkretiseras. Vi 
ville lyfta fram fler funktioner än bara sms-tjänsten, och inrikta texterna mer mot 
de olika målgrupperna. Vi bestämde oss för att skriva tre olika texter som skulle 
finnas på tre olika flyers. Situationsanalysen gjorde att vi ville ha texter som 
sammanfattade tjänsten utan att bli alltför detaljerad, eftersom materialet delades 
ut i samband med muntlig information. Vi behövde lyfta fram att tjänsten var 
gratis, eftersom många frågade om det. Eftersom det finns en god vana av att 
använda datorer och internet inom målgrupperna, borde vi utan större problem 
kunna hänvisa till webbsidan för mer information om StudentSMS. 

NQ och LIX-värdena ansåg vi ligga på en ganska lagom nivå, men vi ville 
ändå få ner LIX lite för att göra texten mer lättläst. 

 Typografiskt ansåg vi att det viktigaste var att skapa en återkommande och 
konsekvent utformning på texten. Typsnitt, teckengrad och så vidare tänkte vi 
göra flera förslag på och sedan överlåta till utprovningarna att bestämma vilket 
som var lämpligast. 

 Efter att ha gjort situationsanalysen fick vi en bra uppfattning om hur formatet 
och pappersvalet borde anpassas. Affischernas olika format och material 
fungerade bra som det var men vi ville göra om materialet som delades ut, så att 
mottagaren lätt kunde ta det med sig, kanske lägga det i väskan och sedan läsa det 
senare. Pappersvalet och formatet behövdes ändras.  

Vi ville anpassa informationsmaterialet till de tre olika målgrupperna rent 
innehållsmässigt, men samtidigt skulle det synas att de hörde ihop, handlade om 
samma tjänst och kom från samma avsändare. Texter, bilder, färger och form 
skulle höra ihop men samtidigt anpassas till tre olika målgrupper, vilket inte 
kändes som en helt lätt uppgift. Vi ville försöka nå ut till målgrupperna och 
kommunicera inte bara genom informationen och innehållet, utan också genom 
känslan och utformningen. 
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Det som var återkommande bland de olika webbsidor och produkter vi studerat 
i omvärldsanalysen och trendspaningen var starka, klara färger i kontrast mot 
svart eller vitt och enkla former. Eftersom vårt informationsmaterial riktar sig till 
samma målgrupp som de sidor vi studerat så tog vi fasta på dessa riktlinjer i 
utformandet av StudentSMS informationsmaterial. Vi ville försöka överföra 
känslan och formspråket vi undersökt i trendspaningen, men fortfarande utforma 
innehållet informativt. Vi kom fram till att vi skulle göra tre olika affischer, en 
riktad till varje målgrupp, i olika färger och med olika illustrationer. Enligt 
Bergström (2003, s 236) känns det enhetligt men inte tråkigt då vissa delar av 
materialet växlar.  

13.1 Mood-board 
Vi samlade ihop några av de bilder vi tittat på och tilltalats av och skapade en 
mood-board. En mood-board är ett antal bilder i collage, som ska försöka spegla 
den åsyftade profilen (Bergström, 2003, s 43). Utifrån den arbetade vi sedan 
vidare på vårt skissande. Vi kom fram till att vi skulle göra tre olika affischer, en 
riktad till varje målgrupp, i olika färger. (Se Bilaga 5). 

13.2 Felkällor 
StudentSMS hade ganska mycket befintligt material i olika former som vi fick ta 
del av. Vi fick några olika foldrar, flyers och affischer, både i pappersformat och 
som pdf-filer. Det var dock oklart vad som faktiskt användes för tillfället och vad 
som var inaktuellt. Vi fick lite olika uppgifter på detta beroende på vem vi 
frågade. För analyser och utprovningar valde vi ut en folder och en flyer. Vi 
gjorde inga utprovningar på de olika affischerna. Anledningen till detta är att 
foldern och flyern som utprovades innehöll mer text, och vi ansåg därför att en 
utprovning av dem skulle ge oss mer användbar information. Bild- och 
formmässigt använde sig flyern och foldern vi utprovade och affischerna av 
samma manér och formspråk. Vi ansåg därför att kommentarerna på bild och form 
borde gälla bilder och form i stort, även om vi inte utprovade affischerna. Vi 
analyserade dock affischerna på samma sätt som det övriga materialet. 
Textanalysen utfördes på folderns text, eftersom dess omfång var större än texten 
på flyern. Det  är viktigt att tänka på att beräkning av LIX-värdet bara ger en 
fingervisning om textens svårighetsgrad. Ett lågt LIX-tal är ingen garanti för att 
texten blir lättläst (Liljestrand, 1993, s 115). Alltför korta meningar är också ett 
hinder för läsningen.  

Det finns många olika metoder för bildanalys. Vi har endast använt oss av 
semiotisk analys och modellen som presenteras i Bild och föreställning (Wärn 
mfl, 2004, s 35). För att få ett fullständigt korrekt resultat bör man kanske 
använda sig av flera modeller och därefter jämföra resultaten.  

Utprovningarna bestod endast av två förutbestämda frågor. Detta eftersom vi 
främst ville ta reda på om läsarna förstod informationen. Vi frågade först om 
testpersonen förstått vad tjänsten gick ut på, och bad dem sedan att återberätta det. 
Därefter utecklades utprovningarna till diskussioner och samtal kring text, bild 
och layout. De flesta testpersoner var studenter, och vi ville egentligen ha med fler 
lärare. Vi märkte dock inte någon större skillnad i svaren från respondenterna, 
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oavsett vilken målgrupp de tillhörde. Dessutom ville vi komma igång med nästa 
fas i arbetet så fort som möjligt. För att få ett säkrare resultat skulle vi ha använt 
oss av fler testpersoner i utprovningarna. Vi såg tidigt ett mönster i svaren, men 
detta kunde ha säkrats ytterligare med fler testpersoner.  

 Målgruppsanalyserna vi gjorde gav oss en aning om målgruppernas data- och 
internetvanor, vilket påverkade hur vi kunde formulera oss i texterna. Något som 
vi däremot inte kunde få reda på genom målgruppsanalyser var mottagarnas 
åsikter om utformningen av informationen.  

14. Produktion text 

Vi bestämde alltså att vi ville skriva korta texter som sammanfattade tjänsten och 
hänvisade till webbsidan. Vi försökte också göra dem så konkreta som möjligt 
genom att ta med exempel där det gick. Informationen vi använt är hämtad från 
det befintliga materialet och samtal med StudentSMS. 

Enligt Palm och Windahl (2002, s 28) är nyckelorden för att nå mottagaren 
närhet, igenkänning, personifiering och konsekvens. Närhet innebär här att 
innehållet ska vara nära mottagaren i fysisk och psykologisk mening. Igenkänning 
innebär att innehållet knyter an till något som mottagaren känner till och kan 
relatera till. Personifiering gör att mottagaren kan identifiera sig med någon. Allra 
effektivast blir innehållet som mottagaren är huvudperson. Detta uppnås genom 
att beskriva konsekvenserna av innehållet. Texterna till våra flyers anpassades så 
att det som är viktigast för respektive målgrupp lyftes fram. Texterna för studenter 
innehåller exempel på hur just de kan ha användning för tjänsten, och texterna för 
lärosäten och kårer är utformade på samma sätt. 

Rubrikerna försökte vi utforma så att de fångade mottagarnas uppmärksamhet 
och samtidigt sammanfattade texten. Enligt Liljestrand (1993, s 128) ställs stora 
krav på rubriken. Den ska vara språkligt korrekt, informativ, typografiskt rätt 
utformad, lättläst och täcka innehållet. Våra första rubrikförslag löd ”Förenkla 
studentlivet” till studenttexten, ”Förenkla kårlivet” till kårtexten och ”Förenkla 
arbetslivet” till texten som vänder sig till lärosäten. Den sista rubriken var svår att 
komma på bra förslag till, och vi var inte helt nöjda. Utprovningar visade också 
att just den rubriken inte fungerade så bra, eftersom många trodde att texten vände 
sig till studenter som arbetade vid sidan om studierna. Vi diskuterade rubriken en 
hel del både sinsemellan, med vår handledare och med StudentSMS. Vi kom fram 
till att ändra rubriken till ”Förenkla lärarlivet”. Vi var osäkra över ordet ”lärarliv” 
men hade inget förslag som passade bättre och sammanfattade textinnehållet lika 
bra. Vi var också tveksamma till om det överhuvudtaget är ett ord. Förhoppningen 
var ändå att mottagarna skulle förstå och lockas att läsa vidare. Vi gjorde en snabb 
utprovning genom att fråga ungefär tio personer vad de ansåg om rubriken och om 
de hade något annat förslag. Det visade sig då att rubriken verkade fungera, de 
flesta förstod rubriken och tyckte den passade bra ihop med texten. Vi hoppas 
också att rubrikerna tillsammans med bilderna på vårt material gör att man 
kopplar ihop de tre olika versionerna. 

 Rubrikerna används också på våra A3-affischer, här i kombination med en kort 
text som berättar att studentSMS ska komma och informera mer, samt adressen 
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till webbsidan. StudentSMS ville ha affischer som de kunde sätta upp på skolorna 
en tid innan de skulle komma dit, för att förbereda mottagarna.  

 På de större affischerna, spider- och montervarianterna ville vi ha så lite text 
som möjligt. Spideraffischerna innehåller endast adressen till webbsidan. 
Monteraffischerna har förutom webbadressen bara en mening i form av en fråga. 
Här har vi återigen följt rekommendationer om att effektivisera meddelandet 
genom att göra mottagaren till huvudperson (Palm & Windahl, 2002, s 28). 
Montern som riktar sig till studenter har texten ”Har du åkt förgäves till en 
inställd lektion?”. På lärarmontern står det ”Når du ut till dina elever?” och på 
montern med kåren som målgrupp skrev vi ”Har ni på kåren något att berätta?”. 

Författaren Margareta Ekvarv rekommenderar att man använder sig av frasriktigt 
radfall i utställningstexter (http://www.riksutstallningar.se/upload/ideblad/ 
utstallningstexter1.pdf). Med frasriktigt radfall menas att man bryter texten och 
börjar på ny rad där naturliga pauser uppstår i läsningen. Detta underlättar sedan 
läsningen. Trots att våra affischer inte innehåller speciellt mycket text har vi 
använt oss av frasriktigt radfall.  

 

15. Analys och utprovning av text 

15.1 Analys 
Efter att ha skrivit om, utprovat och ändrat flera gånger i texterna gjordes en 
analys, på samma sätt som vi analyserat de befintliga texterna. P-matrisen 
förändrades inte så mycket, men vi ansåg att texten var lite mindre direktiv än 
tidigare.  

 

Skribentroll Skribentsyfte Läsarroll Läsarsyfte Medium 
Informatör Informativt 

(direktivt) 

Berörd 
person/allmänhet 

Frivillig 
kunskapssökning 

Fina 
trycket 

 

 

Textkompassen såg nu ut på följande sätt: 
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Texten är något mindre emotiv och lite mer detaljerad. Annars syns inga större 
skillnader i textkompasserna. NQ räknade vi ut till 1,38, vilket var ungefär samma 
som tidigare. LIX-värdet låg nu på 37,5. Det var något lägre än tidigare, vilket var 
ett av våra mål. 

 

15.2 Utprovning  
Texterna utprovades på samma sätt som tidigare, med en skillnad. Vi delade nu 
upp utprovningen i tre delar och gjorde ändringar efter de synpunkter vi fick. 
Först frågade vi om testpersonen förstod tjänsten, därefter bad vi dem förklara den 
kort. Resultatet blev nu bättre än när vi provade de befintliga texterna. 
Testpersonerna förstod och kunde också kort redogöra för tjänsten. Den här 
gången verkade de flesta också ha fått en bättre överblick av vad StudentSMS 
innebär. Vi kände oss nöjda med resultatet och betraktade textarbetet som slutfört. 

16. Produktion av bilder 

När vi skulle välja vilket manér vi skulle använda oss av i våra bilder spelade 
formatet på trycksakerna en avgörande roll. Fotografier har enligt Rune Pettersson 
en högre trovärdighet än illustrationer (2001, s 70). Vi ville dock undvika den 
kvalitetsförsämring det innebär att trycka pixelbaserade bilder i stort format. 
Illustrationer i objektgrafik kan däremot förstoras eller förminskas obegränsat 
utan att förlora i kvalitet. Objektgrafik är uppbyggt av böjbara Bezierkurvor som 
ger mjuka konturer oavsett storlek (Pettersson mfl, 2004, s 200).  

När vi började vårt skissande utgick vi från vad respondenterna sagt om det 
befintliga materialet. Vår målgrupp ville ha starkare färger och mer liv i layouten. 
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Vi har haft ett tiotal idéer kring hur formen skulle se ut men de skulle kunna delas 
in i tre huvudspår. 

16.1 Spår 1 
I den första utformningen utgick vi från de tjänster som erbjuds av studentSMS.  

Vi använde oss av förstärkning (amplification) som retoriskt moment. Med 
förstärkning menas att man samlar olika huvudelement som får representera 
helheten. (Moldenhauer. 2005-05-09) 

Vi ritade en hand som håller i en mobiltelefon. Detta symboliserade att man via 
studentSMS kan ta emot meddelanden från skolan. Eftersom vi bestämt oss för att 
ha mindre fokus på just sms-tjänsterna i informationsmaterialet lade vi också till 
en dator i vår layout.  

 

   
Skisser spår 1 

 

16.2 Spår 2 
Enligt Bergström (2003, s 85) bör man i bilder inte berätta det som mottagaren 
redan vet. Det är slöseri med resurser. Till exempel måste inte Spårvagnsmuseets 
affisch prydas av en bild på just en spårvagn. Affischerna till StudentSMS kanske 
inte behöver innehålla en telefon och en dator heller.  

Vi kom fram till att ha med människor i bilden istället för produkter. Vi ville 
lägga fokus på mottagarna istället för på tjänsterna som erbjuds. Vi ritade upp 
några rena siluetter på tre människor. Vi provade att färglägga siluetterna i olika 
färger och nyanser. Vi gav dem svarta, tunna, kantlinjer och lät dem vara 
helfärgade. Vi lade också till en bakgrund för att ge formen mer kontrast och liv. 
Enligt Bergström (2003, s 103) så uppmärksammas vi av budskap med ovanliga, 
nyskapande och slagkraftiga kombinationer av text och bild eller 
intresseväckande, kontrastrika former och färger, ofta med inslag av rörelse.  
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Skisser spår 2 

16.3 Spår 3 
I detta skede kände vi att vi började vara inne på rätt spår, men var fortfarande 
inte nöjda. Det var något i form och layout som inte stämde, men vi kunde inte 
riktigt peka på vad. Vi bokade därför in ett möte med Lasse Frank som är 
universitetsadjunkt inom informationsdesign, för att få lite tips och kanske en 
knuff i rätt riktning. Lasse tyckte som vi, att vi var på rätt spår. Han tyckte också 
att den lite mer spretiga bakgrunden och de rena siluetterna inte riktigt gick ihop, 
men att det var bra att vi vågat använda oss av starka, klara färger. Han gav oss 
rådet att prova att rita figurerna lite mer i samma stil som bakgrunden och att 
försöka undvika kantlinjer, vilket skulle ge formen mer rörelse. Detta var det vi 
själva var ute efter, men inte riktigt hade uppnått. Han gav oss också tipset att 
göra en trendspaning för att se vilka trender och uttrycksformer det är som gäller 
idag för den berörda målgruppen. 

Vill man väcka uppmärksamhet och kommunicera med målgruppen på det 
emotionella planet kan det grafiska uttrycket vara betydligt djärvare och 
frikostigare i färg-, tecken- och bildval. När det gäller expressiv formgivning är 
det viktigare att ta reda på trender än att strukturera innehållet på ett tydligt sätt. 
(Pettersson mfl, 2004, s 202)  

Vi valde att göra en bild till varje målgrupp. Till studenterna avbildade vi en 
kvinnlig student i helfigur som håller i några böcker. Till målgruppen lärosäten 
valde vi en föreläsare som står vid svarta tavlan, också i helfigur. Till kåren har vi 
använt en porträttbild av en kille och en tjej för att förmedla gemenskap, som vi 
tycker att kåren står för. För att få fram känslan av fart, fläkt och enkelhet i 
bilderna så använde vi penseln fude, 3 punkter, i illustrator.  

Bakgrundsbilden som går ihop med figurerna skapade vi för materialet ska 
sticka ut lite extra från övrigt material och för att dra till sig uppmärksamhet. 
Bakgrunden fungerar tillsammans med figurerna som ett kraftfullt och 
dominerande element som attraherar mottagaren, och samtidigt talar om att här 
finns startpunkten i informationsmaterialet (Bergström, 2003, s 182). Stora 
grafiska element i starka, avvikande färger drar till sig blickarna, likaså 
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bakgrunder i färg, skriver Bergström (2003, s 285). Bakgrunden ritades också 
med penseln fude i illustator.  

 

     
Färdiga flyers (spår 3) 

17. Analys och utprovning av bilder 

17.1 Analys 
Med bilderna vill vi framhäva abstrakta känslor som gemenskap, enkelhet och 
tillgänglighet. Enligt en undersökning Rune Petterson genomfört (2001, s 66) så 
förmedlar teckningar och illustrationer abstrakta budskap något bättre än vad 
foton gör. I en del fall kan det också vara önskvärt att bilderna är abstrakta och har 
förmågan att skapa många associationer. Abstrakta bilder och konstbilder kan 
stimulera fantasin och kreativiteten hos såväl barn som ungdomar och vuxna, 
skriver Pettersson (2001, s 21). StudentSMS vill själva uppfattas som ett ungt, 
kreativt och nytänkande gäng (http://www.nostratic.se/page/om_oss.jsp). Enligt 
Holger och Holmberg (2002, s 71) kan man finna teman och gemensamma 
skönhetsideal både i det företaget vill kommunicera och de kundsegment som 
företaget vänder sig till. Därför tycker vi att abstrakta illustrationer passar bra i 
detta sammanhang. 

En välkänd figur, som till exempel en människa, kan ritas hur som helst (Wärn 
mfl, 2004, s 80-82).  Vi ser direkt vad det föreställer, bara huvud, armar och ben 
finns med. Människor behöver heller inte avbildas proportionerligt för att vi ska 
se vad delarna föreställer. Barn kan rita munnen nere vid maggropen och placerar 
ofta armarna direkt på huvudet. Trots det förstår vi att en människa porträtterats. 
Det är med hjälp av vår perception och tidigare erfarenheter som vi uppfattar de 
enkla linjerna som en sådan tydlig helhet. 

 Till en början hade vi inte ritat några böcker till studenttjejen och inte heller 
någon svart tavla intill föreläsaren. Tittar man på bilderna på en denotativ nivå ser 
vi att en tjej respektive man avbildats. Begreppet denotation syftar på det vi ser, 
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det uppenbara. Konnotationer däremot, avser resten av det vi läser in i en bild 
(Wärn mfl, 2004, s 39-40). Det kan vara personligt eller kulturellt. Eftersom vi 
ville lyfta fram betydelsen av studenten och föreläsaren i våra bilder var vi 
tvungna att se på bilderna på en konnotativ nivå. Vad behövdes för att tjejen 
skulle bli student och att mannen skulle förvandlas till en professor eller lärare? 
Vi bestämde oss för att lägga till objekt som vi förknippar med en student 
respektive lärare i bilden. Det blev böckerna som tjejen håller under armen och 
svarta tavlan som mannen står intill. Bilden som visas på informationsmaterialet 
riktat till kåren är denotativt sett ett porträtt av en tjej och en kille. För att denna 
bild skulle förmedla den gemenskap som kåren vill åstadkomma, så placerade vi 
de två ansiktena alldeles intill varandra och lät killen luta sitt huvud mot tjejens.  

Tolkningen av en bild beror på vilket sammanhang den ses i. En bild har såväl 
en inre som en yttre kontext. Till den inre kontexten räknas förhållanden inom 
mediet, samspelet mellan text, bild och grafisk form (Wärn mfl, 2004, s 152). 
Bilderna kan vara mångtydiga. Rubrikernas funktion är därför inte bara att visa på 
textens innehåll utan även att förankra den tolkning av bilden som vi vill förmedla 
till mottagarna (Wärn mfl, 2004, s 153).   

Vi har använt samma bilder till allt informationsmaterial för att mottagarna 
utan problem ska känna igen sig och för att skapa en så tydlig enhet som möjligt. 
Placering av bilderna varierar lite beroende på vilken affisch det är. Det beror på 
att proportionerna skiljer sig så mycket från den ena affischen till den andra 
(Pettersson mfl, 2004, s 206).   

17.2 Utprovning  
Vi har under hela bildarbetet diskuterat resultaten med andra studenter, vår 
uppdragsgivare och flera lärare. På så sätt har vi fått värdefulla åsikter och 
infallsvinklar tidigt i processen. När vi väl bestämt oss för vilken idé vi ville 
utveckla vidare försökte vi undersöka mer om bilderna fungerade i 
sammanhanget, men vi fortsatte att be om respons och åsikter också. 

Under skisstadiet skickade vi en bild till vår uppdragsgivare för att se om de 
gillade vårt förslag. De gillade uttrycksformen men kände att bilden vi skickat var 
lite för allmän, att flyern skulle kunna vara en flyer för lite av varje. De ville att vi 
skulle försöka rikta oss mer mot studenten. Vi lät också några studenter studera 
bilderna tillsammans med våra texter. Även här menade flera testpersoner att 
bilderna inte riktigt hade någon klar koppling med texterna. 

 Efter det gjorde vi en del ändringar. Vi lät studenttjejen få en något längre 
klänning samt böcker under armen för att komma ifrån klubbkänslan och istället 
uppnå en känsla av studentliv. Då förstod vi även att bilden på mannen som 
symboliserar lärosätena också skulle komma att behöva förstärkas med något vi 
förknippar med en lärare, så vi lade till den svarta tavlan. Vi visade nu materialet 
för några testpersoner för att se om våra ändringar lett till någon förbättring. De 
flesta förstod nu att tjejen på bilden som nu höll i böcker var en student, i alla fall 
i kombination med rubriken och texten. Detsamma gällde bilden på läraren, som 
ansågs vara tydligare nu. Vi var fortfarande fundersamma över bilden som fanns 
på kårmaterialet. Vi visste inte hur vi skulle kunna gestalta kårgemenskapen på ett 
bättre sätt. Utprovningarna gav dock inga kommentarer på det, så vi behöll bilden 
som den var. 
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Vi lät därefter Sven Holmberg, som är universitetsadjunkt inom teknisk 
illustration, titta på våra bilder. Han tyckte att linjerna i figurerna skulle varit lite 
grövre för att passa ihop med bakgrunden bättre. Sven tyckte det såg bra ut i 
övrigt och att vi lyckats förmedla det enkla och abstrakta i våra bilder. Vi provade 
därefter att öka tjockleken på linjerna i teckningarna från en punkt till tre punkter. 
Det gjorde att figurerna tillsammans med bakgrunden skapade en tydligare enhet.   

18. Produktion av layout 

18.1 Typografi 
Det första vi gjorde vara att forma texten, och sedan utgå från den när vi bestämde 
formatet. Rune Pettersson med flera (2004, s 206) rekommenderar att man börjar 
inifrån och bygger utåt när man väljer format. Först ser man hur stor plats text och 
bild behöver, sen lägger man på lämpliga marginaler.  

 Vi gjorde några olika förslag på typografiutformning av texten. Utskrifter 
gjordes och texterna provades på ett antal personer som sedan fick säga vilken de 
föredrog. Först fastställdes att vi skulle använda oss av Myriad i brödtexten och 
Myriad pro i rubriken. I brödtext är egentligen en antikva att föredra, eftersom det 
skapar en naturlig linje för ögat att följa (Bergström, 2001, s 131). De personer 
som utprovade texterna föredrog dock det linjära teckensnittet eftersom det gav ett 
luftigare intryck och inte kändes lika tungt att läsa. Detta kan bero på att våra 
texter inte är särskilt långa. 

Därefter provade vi punktstorlek på texten. Denna utprovning gav inte så 
mycket eftersom ingen hade någon bestämd uppfattning annat än att den minsta 
storleken, 7 punkter, kändes för liten. Vi bestämde oss för att använda oss av 10 
punkters storlek. 

 Vi har valt att marginaljustera texten. Detta gjorde vi för att skapa en lite 
stelare känsla som kontrast till bilderna och färgerna. Även om vi vill förmedla 
fart och fläkt så vill vi också ge ett seriöst intryck. Marginaljusterad text är också 
ekonomisk, den slukar mycket manus och tar lite plats (Bergström, 2001, s 135). 

 Rune Pettersson rekommenderar att radernas längder inte överskrider 60-70 
nedslag (2002, s 180) (egen översättning).  För korta eller för långa rader påverkar 
läsbarheten, skriver Bo Bergström, som också rekommenderar en radlängd på 
max 60 tecken (2003, s 134). Det hjälper ögat tillbaka till nästa rad. Radlängden i 
våra texter ligger mellan 50 och 55 tecken. 

 När radlängderna var klara testade vi några olika varianter på mellanrum 
mellan raderna. De flesta föredrog 12 punkters radavstånd i kombination med vår 
teckenstorlek. Pettersson (2002, s 182) skriver att radavståndet bör vara två 
punkter större än teckenstorleken (egen översättning). Vår brödtext, med 10 
punkters teckenstorlek och 12 punkters radavstånd, borde alltså fungera bra. 

 Rubrikerna är skrivna med versaler. Detta har vi gjort för att de ska stå ut mot 
brödtexten. För att tydligt markera skillnad mot brödtexten har vi, som Bergström 
rekommenderar (2003, s 138), använt stor teckengrad på rubriker. Vi använder 
oss av 30 punkter. Bergström skriver också att man alltid bör utjämna en rubrik i 
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versaler optiskt (2003, s 138). Detta innebär att man anpassar avståndet mellan 
varje bokstav för att få en harmonisk ordbild. Vi har följt det rådet i våra 
trycksaker. 

 Affischerna innehåller samma teckensnitt som våra flyers. Informationen här är 
mycket kortare och utgörs endast av en rubrik och en text som berättar när 
StudentSMS kommer och informerar om sin tjänst. Vi gjorde även här en 
utprovning för att bestämma storleken på texten. Vi skrev helt enkelt ut texten i 
några olika storlekar och tejpade upp papperet på väggen för att se vad som 
fungerade bäst. På detta sätt bestämde vi oss för att använda 76 punkter i rubriken 
och 23 punkter i ”brödtexten”. 

 Ett problem var att bestämma teckenstorleken på de största trycksakerna, 
monteraffischerna. Det var svårt att utprova eftersom texten behövde vara så stor 
och skrivarna i skolan inte klarar större format än A3. Vi studerade därför de 
befintliga monteraffischerna. Här användes 300 punkter på texten. Vi jämförde 
monterteckensnittet med vårt och fann att storleken på bokstäverna var nästintill 
samma, och bestämde oss därför att använda oss av 300 punkter vi också. 

18.2 Format 
Vi gjorde tre olika flyers med måtten 120 * 210 millimeter. Det innebär samma 
höjd som A5, men något mindre bredd. Vi ville inte ha för stora flyers eftersom 
man får dem i handen och förhoppningsvis tar dem med sig. Vi gjorde dem 
smalare än A5 för att de skulle vara lite annorlunda och förhoppningsvis sticka ut 
lite. Det stående formatet är kanske det vanligast förekommande i 
trycksakssammanhang, skriver Pettersson med flera (2004, s 207). Formatet har 
en naturlig rörelse i höjdled och passar väl sättet vi läser på i västvärlden. 
Eftersom vi läser från vänster till höger och uppifrån och ner, så får man naturligt 
en god läsrörelse med det här formatet.  

 Affischerna är gjorda i A3-format. De kommer att sättas upp på anslagstavlor 
och bör därför inte vara för stora. 

 Måtten för spideraffischerna och monteraffischerna fick vi från 
uppdragsgivaren. Anledningen till att vi inte fick bestämma måtten själva är att 
affischerna ska vara upphängda i ställningar och måste ha rätt mått för att passa. 
Spideraffischerna har måtten 600 * 1800 millimeter och monteraffischerna 1060 * 
2500 millimeter.  

 

18.3 Papper/material 
Pappersvalet är mycket viktigt för den känsla man vill ge sin trycksak och vad den 
ska förmedla. Trycksaken har en tänkt funktion, till exempel säljande, 
informerande eller profilerande (Johansson mfl, 2001, s 208). Vi vill att våra 
flyers ska kännas lite mer påkostade än de trycksaker StudentSMS använde 
tidigare, tryckta på vanligt kopieringspapper. Andra faktorer som påverkat vårat 
val av papper är till exempel trycksakernas livslängd, kostnad, 
användningssituation och bildernas kvalitet. Johansson med flera skriver att en 
optimal bildkvalitet i trycket uppnås genom en jämn färgöverföring till papperet. 
Annars kan trycket bli flammigt. Bestrukna papper har denna egenskap. Vi har 
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tillsammans med uppdragsgivaren valt ett vitt, mattbestruket papper av en lite 
styvare typ, så att flyern inte ska böja sig när man håller den i handen och läser.  

 Spideraffischerna är tryckta på kanvas. Ytan är dock bestruken. 
Monteraffischerna är tryckta på ett matt, bestruket papper. 

18.4 Form 
Det är viktigt att planera hur man placerar bilderna i en layout. Bilder har ett högt 
observationsvärde och utgör en dominant del av helhetsintrycket. Oftast är bilden 
det första man ser. Från bilden ska läsaren sedan naturligt hitta in i texten 
(Pettersson mfl, 2004, s 222). Först placerade vi texten upptill och bilden nertill 
på sidan. Detta gjorde att man först tittade på nedre delen av sidan och sedan fick 
lyfta blicken till texten som låg på den övre delen. Det kändes inte naturligt så vi 
placerade istället bilden på den övre delen och texten nertill. Detta gör att läsaren 
inte behöver hoppa i layouten utan rör blicken uppifrån och ner på sidan. 

18.5 Färg 
Jan-Erik Ander (2003, s 147) skriver om en undersökning av färger som gjordes 
på Southern Illinois University. Man konstaterade att 55 procent av deltagarna 
uppmärksammade ett dokument i färg, medan 14 procent uppmärksammade 
samma dokument i svartvitt. Det visade sig också att 70 procent kom ihåg 
budskapet i färgdokumentet, medan bara 40 procent kom ihåg budskapet i det 
svartvita. 

StudentSMS använde sig tidigare huvudsakligen av en dov blå färg. Blått är 
som vi tidigare nämnt vanligt förekommande i logotyper hos teknologiinriktade 
företag. Vi ville betona de mjuka värdena hos StudentSMS, som närhet och social 
gemenskap. Vi bestämde oss därför för att gå ifrån det mörkblåa och istället 
använda oss av klara färger och opreciserade former.  

Informationsmaterialet riktat till studenterna går i cyan, materialet till kåren i 
magenta, och materialet till lärosätena i grönt. Vi har valt dessa tre färger för att 
de alla är skarpa, livfulla och lätta färger som syns på avstånd och genast skapar 
en upprymd stämning (Bergström, 2003, s 285). De har alla samma färgstyrka, 
vilket gör att de tre färgerna ser ut att höra samman.  

Färgerna drar inte bara till sig blickar utan fungerar också som färgkodning 
(Ander, 2003, s 151). Det underlättar både för materialets mottagare som enkelt 
kan koppla rubrikerna till respektive färg, och för StudentSMS anställda som lätt 
hittar rätt flyer att dela ut.   

18.6 Logotyp 
 

  
Befintliga logotyper från folder respektive flyer 
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StudentSMS har sedan tidigare en logotyp som de använder sig av. De ville 
behålla logotypen men vi fick göra förslag på omarbetningar av den om vi ville. 
Deras version av logotypen innehöll förutom symbolen texten StudentSMS. Det 
är bra att logotypen innefattar text som kan förstärka och förklara, så att symbolen 
gör att vi associerar till rätt företag (Ander, 2003, s 127-128). De hade också 
färgsatt logotypen på ett speciellt sätt. Symbolen var svart, och textens färg var 
menad att se ut som guld och silver. Det är mycket svårt att få fram dessa färger i 
tryck, och för att få rätt kulörer kan man vara tvungen att använda sig av  
dekorfärger, vilket kan vara ganska dyrt (Johansson mfl, 2001 s 45). Färgerna ser 
nu olika ut på allt befintligt material. Dessa färger går heller inte bra ihop med de 
färger vi valt till vårt informationsmaterial. En logotyp helt i svart var istället att 
föredra, så det första vi ändrade på var färgerna.  

I brödtexten finns en länkhänvisning till StudentSMS webbsida. Då denna inte 
är fetad eller understruken så smälter länken in i den övriga texten (Bergström, 
2003 sid. 139). För att på något sätt framhäva länken så valde vi att byta ut texten 
StudentSMS i logotypen till webbadressen, www.studentsms.se. Nu sticker den ut 
från den övriga texten. Man behöver inte läsa igenom hela brödtexten för att hitta 
den och stör heller inte läsrytmen. Texten i logotypen och rubrikerna på 
informationsmaterialet sattes i samma typsnitt för att skapa en enhetlighet.   

I originalversionen av logotypen stod texten StudentSMS på vänster sida av 
symbolen. Texten var också uppdelad så att Student stod ovanför SMS. Detta 
gjorde att hela logotypen ser ut att kunna tippa över till vänster (Bergström, 2003, 
s 138). Vi ville inte avstava webbadressen, och för att logotypen inte ska se ut att 
tippa åt något håll så placerade vi texten under symbolen.  

 

                                         Vårt förslag på ny logotyp 

19. Analys och utprovning layout 

Eftersom vi redan utprovat texterna, bilderna och samspelet mellan dem så ville vi 
nu endast ha lite respons och åsikter på hur vi satt ihop det. 

Enligt Rune Pettersson (2001, s 63) behöver vi ibland hålla ihop flera bilder till 
en gemensam enhet. Det kan gälla ett foto och en förklarande teckning, eller några 
stycken foton eller teckningar som bildar en serie, en sammanhållen bildsekvens. 
Detta hoppas vi ha gjort med våra olika målgruppsanpassade versioner av 
materialet. Vi hoppas att det känns enhetligt men inte tråkigt, då vi varierat färg 
och illustrationer för de olika målgrupperna. Flera av kommentarerna under 
utprovningen gav också sådana indikationer, då flera testpersoner ansåg att 
materialet hörde ihop, och att inget stack ut från de andra, vilket var bra. Nästan 
alla testpersoner sa också att de gillade bilderna. 
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Lennart Strand tittade också på vårt informationsmaterial. Lennart är 
universitetslektor inom informationsdesign och grafisk form. Han fick se alla tre 
flyers samtidigt. Lennart tyckte det va bra att vi hade vågat använda oss av så pass 
starka färger. Han sa också att man tydligt såg att de tre materialen hörde ihop och 
att de tillsammans nog skulle komma att väcka mycket uppmärksamhet. Vi fick 
den responsen vi ville ha och efter att vi pratat med Lennart Strand gjorde vi inga 
nya ändringar på vårt informationsmaterial.   

20. Felkällor 

När vi utprovade vårt eget material försökte vi få en så bra blandning på 
testpersonerna som möjligt. Vi inser dock att andelen design-, text-, och 
bildstudenter och lärare är för stor för att utprovningsgrupperna ska kunna ses 
som representativ för målgrupperna. Text- och bildutprovningarna påverkades 
nog inte så mycket av detta, de gick till på samma sätt som förut. Utprovningarna 
av formen liknade dock mer diskussioner mellan oss och testpersonerna och gav 
mer respons och åsikter än statistiskt underlag. Dessa diskussioner kan kanske 
inte kallas utprovningar, men kändes mycket viktiga för oss när vi utformade 
materialet. 

21. Färdigt material, användning och 
kommentarer 

När vårt material var klart för tryck åkte vi till StudentSMS kontor i Huddinge där 
tryckningen skulle ske. Under tryckprocessen uppstod en del problem som vi inte 
hade räknat med. StudentSMS skriver ut allt sitt tryckta material själva, via två 
skrivare. Vi började skriva ut en version av våra flyers på den mindre skrivaren, 
vilket gick utan problem. När 150 kopior var utskrivna kom en av säljarna på 
företaget och tittade igenom texten. Han kom då med ett önskemål om en ändring 
i texten. Vi ändrade och började om med utskrifterna. 

När vi skulle börja skriva ut affischerna, på den större skrivaren, visade det sig 
att den inte klarade av material i CMYK, och att allt StudentSMS tidigare material 
producerats i RGB-läge. RGB är ett additivt kulörläge, där rött, grönt och blått 
används för att blanda nya kulörer (Johansson mfl, 2001, s 38). CMYK består av 
fyra färger: cyan, magenta, gul och svart. Enligt Johansson med flera används 
RGB för digitala bilder och för visning på skärm, medan CMYK används vid 
tryckning och fyrfärgsutskrifter. Vi blev alltså tvungna att ställa om allt material 
till RGB-läge innan utskrift. Det krävdes också en hel del arbete innan färgerna 
återgavs som vi ville ha dem. 

Materialet vi producerat användes den 11 maj när StudentSMS besökte KTH. 
När de tre olika affischerna hängde tillsammans drog de till sig mycket 
uppmärksamhet. De skapade en enhet och en helt annan image än vad 
StudentSMS tidigare haft. Informationsmaterialet upplevdes tydligt, 
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intresseväckande och stilrent. Under dagen var det många som stannade upp för 
att se vad affischerna handlade om.   

Vi fick en del kommentarer från StudentSMS om vårt material efter 
användningen på KTH. De tyckte det var bra att vi tydligt delat upp informationen 
till de olika målgrupperna. Säljarna hade lätt för att hitta rätt flyer till respektive 
målgrupp. De sa också att de kommer att köra vidare på denna idé. 

22. Diskussion 

Något vi funderat över och kämpat med genom hela arbetet är var gränsen mellan 
information och reklam går. Rune Pettersson använder termen övertalningsdesign 
som en benämning för att samla flera olika områden (2002, s 10)(egen 
översättning). Här ingår planerad kommunikation, övertalande kommunikation, 
reklam och propaganda. Gemensamt i all övertalningsdesign, och skillnaden mot 
informationsdesign, är att mottagaren tydligt ombeds göra något eller reagera. Det 
kan vara att gå och rösta eller att sluta röka.  

Pettersson skriver att personer inom reklambranschen tenderar att se 
reklamprocessen som en traditionell kommunikationsmodell (2002, s 11)(egen 
översättning). Processen innefattar en sändare (företaget), kodning (reklambyrån), 
en produkt med meddelandet (reklamen), en eller flera kanaler (valt media), brus 
(olika hinder), mottagare (läsare, lyssnare, tittare), avkodning (förståelse) och 
återkoppling (mottagarnas handling). Elementen i reklamen är ord, bilder, musik, 
ljud, karaktärer och handling. Strukturen är hur dessa element kombinerats för att 
skapa ett meddelande. Lyckad övertalningsdesign ger mottagarna nya åsikter, 
synsätt, känslor, förstärkta attityder, eller fördomar. 

Ur informationsdesignsynpunkt är våra bilder mer dekorativa än informativa. 
Vi är väl medvetna om det, men anser att de fyller sin funktion, som främst är att 
dra till sig uppmärksamhet och förmedla en känsla. Den stora anledningen till vårt 
val av bilder är det stora formatet på affischerna. Fotografier är bättre ur 
informationsdesignsynpunkt men svåra att förstora utan att man förlorar i kvalitet. 
Man kan köpa in högupplösta bilder som fungerar i stort format, men detta var 
inget alternativ för oss eftersom vi inte hade någon sådan budget.  

Vårt material ligger på gränsen mellan informationsdesign och reklam. Texten 
och layouten är utformad enligt informationsdesignprinciper. Våra bilder däremot 
är mycket influerade av formspråket i reklam vilket syns tydligt. Vi har valt att 
utforma bilderna så efter de förutsättningar vi haft. Bilderna behövde vara stora, 
men vi hade inte råd med fotografier. De skulle synas på håll och dra till sig 
blickar, för att få mottagare att uppmärksamma informationen. Om materialet 
hade varit tänkt att fungera som en bruksanvisning eller förklarat tekniken bakom 
tjänsten hade vårt bildval sett annorlunda ut. Detsamma gäller texten som nu 
endast sammanfattar tjänsten utan att gå in på detaljer. Vi hoppas och tror att vi 
utifrån de olika studier, analyser och utprovningar vi gjort lyckats utforma 
materialet på ett bra sätt. Resultaten av utprovningarna på vårt material visar att 
det verkar vara så. 
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Eftersom StudentSMS tanke med materialet är att det ska skapa en efterfrågan 
av tjänsten och leda till att fler ansluter sig, så kan det ses som reklam. Detta har 
vi också märkt i deras synpunkter och önskemål angående vårt arbete. Vi har dock 
försökt att utforma det enligt informationsdesignsprinciper. Vi tror själva att ett 
väl utformat informationsdesignmaterial kan fungera säljande, utan att för den 
skull vara tänkt som reklam. Rune Pettersson (2002, s 105) menar att ett 
meddelande med hög trovärdighet bland annat måste kunna förstås av mottagaren, 
vara välstrukturerat, innehålla goda argument och innehålla relevanta exempel 
(egen översättning). Just trovärdigheten borde vara av högsta prioritet för ett 
företag som vill kommunicera och sälja en produkt. Vi själva anser att 
trovärdigheten sjunker om meddelandet innehåller mycket värdeord och emotiva 
uttryck, i alla fall om företaget bakom produkten står som avsändare. 

23. Slutsatser, svar på syfte och 
frågeställningar 

Frågeställningen vi utgick ifrån blev huruvida StudentSMS material fungerade ur 
informationssynpunkt. Förstår man innehållet? Är det rätt anpassat för 
målgruppen och situationen? Hur kan det presenteras på ett bättre sätt?  

 Utprovningarna av det befintliga materialet visade att många av mottagarna 
inte fullt ut uppfattade hur StudentSMS tjänst såg ut. Informationen behövdes 
alltså utformas på ett annat sätt. Testpersonernas åsikter var bland annat att 
informationen innehöll för mycket text, och de flesta tyckte inte om bilderna. 
Efter vår situationsanalys var vi också inställda på att korta ner informationen 
eftersom den kompletterades av muntlig information och hänvisade till 
webbsidan. Utprovningar av vårt material visade att mottagarna nu fick en klarare 
bild av tjänsten.  

 Med hjälp av analyser, utprovningar och litteraturstudier har vi anpassat 
informationen efter målgrupp, syfte och situation. Utprovningarna visar att vi 
verkar ha lyckats. 

StudentSMS har berättat för oss att de planerar att göra om sitt material och sin 
webbsida och följa vårt koncept. De har börjat fundera mer över vad de vill att 
företaget ska stå för. De är också intresserade av att fortsätta bolla idéer med oss. 
Därmed tycker vi att vårt arbete fyllt sitt syfte. 

24. Förslag till kommande projekt 

Som vi nämnt tidigare har vi under arbetets gång funderat mycket på gränsen 
mellan informationsdesign och övertalningsdesign. Förslag på kommande projekt 
är att undersöka detta, och ytterligare studera likheter och skillnader mellan de två 
områdena. 
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Bilaga 11: utprovningsfrågor och exempel på svar 
 

Utprovning 
 

Förutbestämda frågor vid utprovning av det befintliga materialet: 
 

1. Förstår du hur tjänsten StudentSMS fungerar? 
2. Kan du kortfattat förklara tjänsten? 
3. Vad tycker du om materialet? 

 
Vi frågade 14 personer ur målgruppen studenter och 8 personer ur målgruppen lärare. 
Exempel på återkommande kommentarer: 
 
”Inget sammanhang mellan bild och text.” 
 
”Barnsliga bilder.” 
 
”Tråkiga färger.” 
 
”Hur kopplas ett SMS till näringslivet?” 
 
”Vad kostar det?” 
 
”Behöver man en speciell telefon?” 
 
”Mer konkret information!” 
 
 
 
Förutbestämda frågor vid utprovning av det nya materialet: 
 

1. Förstår du hur tjänsten StudentSMS fungerar? 
2. Kan du kortfattat förklara tjänsten? 
3. Vad tycker du om materialet? 

 
Vi frågade femton personer, fyra av dem var från målgruppen lärare. 
Exempel på återkommande kommentarer: 
 
”Fina bilder, har ni ritat dem?” 
 
”Kul med så starka färger.” 
 
”Snygga.” 
 
”Stilrena men samtidigt bra rörelse.” 
 
”Förstår texten mycket bättre än förut.” 
 
”Man ser direkt att de hör ihop.” 
 
 



 


