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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört på Mälardalens högskola våren 2007. Arbetet har 
diskuterats och utformats inom ramen av ämnet informationsdesign. 
     Idea plant, uppdragsgivare för arbetet, förespråkar vikten av designad 
kommunikation. De anser att företag vet för lite om designad kommunikation och 
vill därför, genom föreläsningar, visa hur lönsam denna kunskap är för företag. 
     Under arbetet har jag utgått ifrån att besvara följande fråga: 
Hur bör ett informationsmaterial se ut för att vara god designad kommunikation? 
     Min uppgift har varit att ta fram ett före- och efter material till Idea plants 
presentationer om designad kommunikation. En analys av tre företag som är 
verksamma inom samma bransch har gjorts. Detta för att definiera ett 
kommunikationsproblem hos ett av företagen. En utveckling och förbättring av 
det valda företagets informationsmaterial har genomförts. Detta för att påvisa 
nyttan av god designad kommunikation. 
     Syftet med arbetet har varit är att utveckla och förbättra ett 
informationsmaterial för att på så sätt visa på nyttan av god designad 
kommunikation. 

 Arbetet har bestått av två delar. En analysdel bestående av intervjuer, 
undersökningar och utprovningar samt en produktionsdel där utprovningar gjorts.  

Resultatet av arbetet blev ett utvecklat och förbättrat informationsmaterial som 
ska användas som ett för- och efter material av Idea plant.  

Eftersom frågeställningen blivit besvarad har därmed god designad 
kommunikation skapats. Nyttan har påvisats genom utprovningar som resulterat i 
ett förbättrat informationsmaterial. Där resultatet har blivit ett slags bevis på god 
designad kommunikation. 
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Inledning 

Bakgrund 
Idea plant är en nätverksorganisation som består av en kärna med 
medlemsföretag. De arbetar med designad kommunikation i syfte att skapa 
mervärde för en mottagare. De menar att användandet av designad 
kommunikation är en självklar framgångsfaktor i företags och organisationers 
strategiska och operativa verksamhet. Idea plant anser att många företag använder 
sig av bristande informationsmaterial. Deras erfarenheter visar också att 
kunskapen om informationsdesign är väldigt liten, därför vill de skapa en klarhet 
för företag. Bland annat genom att ändra bristfälligt informationsmaterial till 
effektivt designade informationsmaterial som premierar tydlig kommunikation till 
mottagaren.  

Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att utveckla och förbättra ett befintligt 
informationsmaterial för att på så sätt visa på nyttan av god designad 
kommunikation. 
I rapporten beskrivs och diskuteras mina tillvägagångssätt inom ramen av 
informationsdesign.  

Problemformulering  
När företag kommunicerar finns det alltid ett budskap som ska föras fram. 
Budskapet formas efter hur företaget vill kommunicera, vad de vill stå för och hur 
de vill uttrycka sig. Om ett företag inte vet vad de står för och vart de är på väg, 
hävdar Erikson (1998, s. 45) att ingen annan utanför företaget förstår det. Om 
kommunikationen är otydlig finns det risk för att budskapet och företagsprofilen 
blir oklar när informationen ska förmedlas. Viktigt är att sändaren presenterar 
informationen för mottagaren på ett tydligt och distinkt sätt. Budskapet och syftet 
ska anpassas och utformas med hänsyn till mottagarens behov.  
     Att förmedla ett budskap till mottagaren som ska bli förstått, kan vara en 
komplicerad process som bör uppmärksammas. Genom att informera med 
informativa presentationer för företag kan en klarhet skapas kring designad 
kommunikation och hur de tydligare kan kommunicera till sina kunder. Därefter 
kan de lättare skapa god designad kommunikation som är anpassad till kunden. 
 

Frågeställningar 
Den fråga som besvaras under arbetet är: 
* Hur bör ett informationsmaterial se ut för att vara god designad 
kommunikation? 

 6



Avgränsningar 
Alla företag använder sig av designad kommunikation på något sätt men jag har 
valt att begränsa mig till en företagsbransch. Företagen är privata fastighetsbolag 
som är verksamma i Eskilstuna kommun. 
I produktionsdelen begränsar jag mig till att utforma en vis del av företagets 
informationsmaterial då det inte fanns tid eller relevans att utföra allt.  

Teori 

Informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne. Rune Pettersson som är 
professor i ämnet beskriver informationsdesign så här: 
 

In order to satisfy the information needs of the intended receivers 
information design comprises analysis, planning, presentation and 
understanding of a message – its content, language and form. 
Regardless of the selected medium, a well designed information set 
will satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter 
requirements (Pettersson, 2002, s.x). 

 
Informationsdesign har bland annat som syfte att få mottagaren att förstå hur 
någonting fungerar (Pettersson, 2003, s. 284). För att skapa god 
informationsdesign krävs det planering och hänsyn till de olika principerna som 
finns inom informationsdesign. Principerna har legat till grund i arbetet med 
informationsmaterialet. Nedan beskriver Rune Pettersson (2004, s. 44-57) 
informationsdesignsprinciperna; 
 

Facilitating interpretation and learning – Anpassa meddelandet till 
mottagarens behov. 
 Informations structure – Lära känna målgruppen. Innehållet, så som 
bilder och text i meddelandet måste anpassas till målgruppens situation 
och förhållande. 
Clarity – Meddelandet ska ha en visuell tydlighet där text och bild ska 
ha en bra läslighet. 
Simplicity – Meddelandet ska ha ett tydligt innehåll för att mottagaren 
ska kunna förstå. Texten ska ha ett lätt och konsekvent språkbruk och 
bilderna ska vara relevanta med ett tydligt innehåll som är anpassat till 
mottagaren. 
Unity – Texten och bilden i meddelandet ska skapa en helhet där de 
kompletterar varandra tydligt.  
Securing quality – Informationen ska vara tekniskt korrekt och 
relevant för den specifika situationen. Läslighet, läsbarhet och 
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läsvärdet är ett måste. För att detta ska fungera krävs det att 
meddelandet undersöks och utprovas mot målgruppen. 
Limiting the total cost – Ju bättre meddelandet är, ju mindre kostar de 
kompletteringar som måste göras för att informationen ska förmedlas 
och förstås av mottagaren.  
Copy right – Kreatörens namn ska stå som upphovsman. 
(Pettersson, 2004, s. 44-57). 

Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Informationsmaterialet ska både ha god läslighet, läsbarhet och läsvärde för att 
kunna uppnå visuell tydlighet, ett förstått budskap och ett intressant innehåll.  
    Frank (2004, s. 212) menar att läsligheten är av god tekniskt kvalité, detta för 
att vi ska kunna förstå text och bild. Både typografi och layout anpassas till 
mediet så att text och bild får god läslighet. 
     God läsbarhet innebär att bilderna och texten är anpassade till mottagarens 
förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen. Frank (2004, s. 212) menar att, 
om budskapet blivit förstått har också god läsbarhet skapats.  
     Informationsmaterialet ska inte bara ha en visuell tydlighet och ett tydligt 
budskap utan även ett högt läsvärde. Med det menas att innehållet ska vara 
intressant för mottagaren och anpassat till den tid, plats och sammanhang 
mottagaren befinner sig i (Pettersson, 2002, s. 81).  
     Därför är både läslighet, läsbarhet och läsvärde viktigt vid utformningen av 
informationsmaterialet. 

Design & kommunikation  
Ordet design har länge varit ett otydligt begrepp. Eksell (1964, s. 22) anser att 
design kan jämställas med ord som konst, vetenskap, teknik och ekonomi. Han 
menar att design är ett hjälpmedel för att förvandla kaos till form. Pettersson 
(2004, s. 6) menar att design skapas genom en designprocess, från en idé till 
slutlig produkt.  
     Eksell (1964, s. 22) beskriver att god design i säljande syfte är, när 
konsumenten leds direkt till varan utan omvägar. Eftersom utformandet av 
designen är beroende av mottagaren blir kommunikationen viktig. Dahlquist och 
Linde (2005, s. 17) beskriver kommunikation som en ständigt pågående process, 
genom vilken företag informerar och påverkar marknaden och individer. Det är en 
samverkan mellan två eller fler människor (Pettersson 2002, s. 2). I mitt fall blir 
företaget sändaren och kunden mottagaren. 
     Idea plant beskriver att god designad kommunikation innebär att föra fram ett 
budskap. Att kunna påverka mottagarens sinne så att budskapet når ända fram och 
blir förstått. Det finns olika sätt att föra fram ett budskap. Det sätt som väljs ska 
vara anpassat till mottagarens behov och vilken situation de befinner sig i.  
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God designad kommunikation och ekonomi 
Att synas är viktigt för ett företag. Dahlqvist och Linde (2005, s. 106) menar att 
ett företag kan lyckas med kommunikationen genom att sticka ut och skilja sig 
från andra. Att skapa en identitet eller markant profil blir därför viktigt (Eksell, 
1964, s. 24). Bergström (2004, s. 274) beskriver att en företagsprofil är en 
samordning av kommunikationen där företaget ska visa sig tydligt, konsekvent 
och enhetligt. 
     Ett budskap behövs för att kunna kommunicera som företag. Budskapets 
byggstenar är argumenten (Bergström, 2003, s. 82). Argumenten är otroligt 
viktiga, eftersom det formar det företaget står för och vad de vill kommunicera. 
Budskapet blir ett meddelande som mottagaren ska kunna ta till sig och förstå. 
Man bör därför alltid designa en kommunikation så att budskapet och dess 
argument är tydligt för mottagaren.  
    En av fördelarna med att skapa god designad kommunikation är bland annat de 
ekonomiska vinstmöjligheterna. Om inte mottagaren förstår måste 
kompletteringar eller förbättringar göras av materialet och kostnaderna stiger 
avsevärt (Pettersson, 2002, s. 55). Eksell (1964, s. 9) anser också att god design 
kan gynna företaget ekonomiskt. Han menar att god design förenklar, förtydligar 
och ekonomiserar företag i dess kommunikation, där designen blir en viktig 
funktion för att skapa ett ansikte utåt (Eksell, 1964, s. 24). Att skapa god design 
kan vara såväl effektivt för att synas på marknaden som ekonomiskt gynsamt. 

Grafisk design  
Grafisk design beskriver Pettersson (2003, s. 229) som resultatet av grafisk 
formgivning, fördelningen av rubriker, olika texter, tabeller, foton och teckningar. 
Den grafiska designerns roll, är enligt Pettersson (2003, s. 229) att planera och 
utforma grafiska lösningar med hänsyn till utförande av layout och typografi. 
Detta ur såväl praktiska som estetiska aspekter. Målet menar Norberg (2000, s. 
215) är att med hjälp av kunskap om proportioner, material och typografi, 
förmedla ett budskap till mottagaren.   
 
Informationsmaterial 
Pettersson (2003, s. 303) beskriver att informationsmaterial avser den fysiska 
representationen av ett särskilt informations budskap. Han menar att 
informationsmaterial har till syfte att göra det enklare för de mottagare som 
behöver den specifika informationen. Det är mycket som kan påverka hur 
mottagaren uppfattar och förstår ett informationsmaterial. 
 
Format 
Bergström menar att ett format kan styra det budskap som ska förmedlas. 
Eftersom kraften och spänningen skapas av formatet ( 2004, s. 227). Olika format 
förmedlar olika uttryck och naturligtvis så påverkas uppfattningen av ytan, efter 
vad som placeras på den (Frank, 2004, 207). Det stående, exempelvis A4 formatet 
är det vanligaste. Frank (2004, 207) menar att det inte är en slump att det stående 
formatet används ofta eftersom en naturlig och god läsrörelse kan skapas. Han 
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påpekar dock att det kan kännas trist och vanligt men fördelen är att det ofta är 
funktionellt och ekonomiskt. 
 
Arrangemanget 
Arrangemanget är en fördelning av text, bild och tomrum på en yta (Pettersson, 
2003, s. 369). Varje objekt på en bestämd yta påverkar varandra menar Frank 
(2004, 207). Det finns två vanliga arrangemang av hur innehållet ska se ut, ett 
symmetriskt och asymmetriskt. Den symmetriska skapar balans och ordning och 
utgår från en central axel medan asymmetriska skapar dynamisk komposition med 
konstraster av olika element (Bergström, 2004, s. 185). Han menar att helheten av 
arrangemanget oftast förmedlar budskapet (2004, s. 144). 
 
Teckensnitt 
Även valet av teckensnitt kan påverka hur budskapet upplevs. Bergstöm (2004, s. 
130) beskriver de olika teckensnittsfamiljerna. Han nämner de två grupper av de 
mest förekommande teckensnitten, antikvor och sanserifer. Antikvorna har tjocka 
grundstreck och tunna hårstreck medan sanseriferna är nästan jämntjocka. Valet är 
beroende av syftet, dess sammanhang och medium som de ska presenteras i.  
     Bergström (2003, s. 120) anser att bokstäverna kan förmedla ett budskap 
genom en speciell stämning i bokstävernas karaktärer. Där varje bokstav har sin 
egen karaktär. Genom att använda sig av karaktärerna kan ett uttryck förmedlas. 
När bokstävernas beståndsdelar förmedlar ett budskap kallas det för synlig 
typografi där syftet är att förstärka och därmed kunna levandegöra budskapet 
(Bergström, 2004, s. 120). Det finns också osynlig typografi där arrangemanget 
avgör uttrycket. Där textens innehåll blir en samklang mellan text och typografiskt 
form (Bergström, 2004, s. 123). Syftet är att mottagaren själv ska bilda sig en 
uppfattning av yttrycket.  
 
Bild 
Dahlqvist och Linde (2005, s. 90) menar att mottagarens intryck ofta kommer 
ifrån den grafiska och bildmässiga lösningen. Därför kan bilden komma att spela 
stor roll för hur budskapet ska förmedlas. Bergström (2003, s. 131) anser att det 
finns tre stycken viktiga frågor som måste ställas när en bild skapas. Dessa är mål, 
budskap och kontext. Han hävdar att bilden kan samspela med texten på två olika 
sätt, antingen i harmoni eller i disharmoni. När text och bild uttrycker liknande 
budskap, skapas harmoni medan disharmoni skapas då text och bild säger olika 
saker. Vad text och bild sedan ska förmedla är beroende av sammanhanget och, 
som tidigare nämnt, målet, budskapet och kontexten. Bergström (2003, s. 131) 
menar att det är lätt att väcka uppmärksamhet men att det måste vara relevant för 
att betraktaren inte ska känna sig förvirrad. 
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Grafiskt element 
Även grafiska element kan förtydliga uttrycket i budskapet. Pettersson (2002, s. 
115) anser att ett grafiskt element ska förmedla tydlighet i meddelandet. Han 
menar att det kan bidra till en hög estetiskt kvalité.  
     Färg är ännu ett sätt att förtydliga budskapet i meddelandet. Användningen av 
färg kan också till hjälp när en känsla ska förmedlas. Bergström (2004, s. 296) 
beskriver att färg kan förmedla information i en mängd olika sammanhang. Han 
menar att färg främst ska användas till att: attrahera, skapa stämning, strukturera 
och pedagogisera (Bergström, 2004 s. 297). Han beskriver också att det är viktigt 
att ta hänsyn till vad en färg har för symbolik betydelse, eftersom det kan spela 
stor roll för hur meddelandet uppfattas. 
    I samspelet mellan text och bild ska det också finnas en enhetlighet i 
utformningen, en röd tråd genom materialet, både visuellt och i dess innehåll 
(Bergström, 2004, s. 243). Det skapar en trygghet hos mottagaren som kan vara 
till nytta när budskapet förmedlas. 
 

Metod 
Min valda arbetsprocess har till syfte att påvisa nyttan av god designad 
kommunikation.  
     Arbetsprocessen har valts för att få en inblick i hur företagsbranschen 
kommunicerar med sina kunder för att sedan kunna identifiera ett 
kommunikationsproblem från verkligheten. Nedan visas den modell som följer 
arbetsprocessen. 
 

     

Analysdel 
1. För att få en inblick i hur företag kommunicerar med sina kunder gjordes en 
analys som bestod av intervjuer med tre olika företag: Pagoden fastigheter, 
Graflunds och Gärtze fastigheter.  
 
2. Ett av företagen valdes ut som jag ansåg ha den största bristen i 
kommunikationen. Företaget Pagoden fastigheter valdes och ett 
kommunikationsproblem definierades. 
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3. En analys genomfördes på Pagoden. Detta för att samla in data till 
utformningen av informationsmaterialet. Den bestod av: intervju, undersökning 
och utprovning. 
     a. För att definiera värdeorden, den grafiska profilens riktlinjer och 
målgruppen samt göra en insamling av det befintliga informationsmaterialet 
gjordes en intervju.  
     b. En undersökning gjordes för att ta reda på vad kunderna ville ha för 
information i informationsmaterialen.  
      c. För att kontrollera hur befintligt informationsmaterial fungerade gjordes en 
utprovning på målgruppen. 
Innan produktionen påbörjats gjordes också en kommunikationsmodell för att få 
en överblick hur Pagoden kommunicerade och vad som kunde göras bättre. 

Produktionsprocess 
4. Prototyp 1 togs fram med hjälp av resultaten i analysdelen.  
 
5. En utprovning på prototyp 1 gjordes för att kontrollera hur målgruppen 
upplevde den. Resultatet uppfyllde inte vad Pagoden ville kommunicera. 
  
6. Med hjälp från resultaten i analysdelen och resultat från den första 
prototyputprovningen framställdes en ny, prototyp 2. 
 
7. Utprovningen på prototyp 2 upplevdes av målgruppen som bättre men inte 
tillräckligt för de Pagoden ville stå för och kommunicera. 
  
8. Prototyp 3 gjordes. Som framställningen av den prototypen 2 så togs hjälp från 
både analysdelen och tidigare utprovningar.  
 
9. Efter den tredje utprovningen där prototyp 3 färdigställdes prototypen. 
 
10.  En jämförelse gjordes mellan befintligt informationsmaterial och prototyp 3 
där jag gått tillbaka och tittat på utprovningar och analyser. Jämförelsen är min 
slutsats där jag förklarar om jag besvarat den fråga som var tänkt att besvaras.   
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Metoddiskussion 
Eftersom en egen arbetsprocess användes anser jag att det är relevant att diskutera 
kring andra liknande modeller. Rune Pettersson beskriver de olika faser som en 
designprocess kan innehålla: 
 

Definiera problem 
Analysera behov 
Definiera förutsättningar för arbetet 
Skapa en syntes 
Utarbeta en skiss eller modell 
Genomföra en (dator) simulering 
Genomföra en utvärdering 
Genomföra korrigeringar 
Fatta beslut 
Skapa en färdig gestaltning  
(efter det följ den tekniska produktionen och distributionen) 
(Pettersson, 2003, s. 136). 

 
Att definiera problemet i första fasen är en förutsättning för att ha något att utgå 
ifrån. I mitt fall kan inte designproblemet definieras innan analysen av de tre 
företagen har gjorts och ett av företagen har valts. Att använda en traditionell 
designprocess skulle därför inte fungera att följa fullt ut.  
     Matt Cooke som är grafisk designer har också tagit fram en designprocess för 
informationsproduktion. Han menar att man inte begränsar sin kreativitet genom 
att följa en process utan snarare effektiviserar arbetet (2005, s.30). Det kan vara 
bra att gå efter en modell så man lättare kan fokusera på problemet och inte sväva 
ut. Att följa en modell blir också mer effektivt då tanken är att sedan beskriva och 
förklara vad som gjorts under arbetet. Om problemet eller frågan besvaras, anser 
jag att den valda metoden varit effektiv. Det utesluter naturligtvis inte att andra 
metoder kan väljas för att lösa problemet.  
    Cookes designprocessmodell är indelad i fyra stycken grundläggande faser och 
presenteras nedan:  
 

1. Definition – Identifiera och definiera designproblemet för att 
få en klar och tydlig bild av projektet. 
2. Divergence – Undersök kontexten runt problemet, lär känna 
målgruppen både visuellt och verbalt. 
3. Transformation – Ta fram en prototyp byggd på den 
grunden från steg 1 och 2. Testa prototypen för att få feedback 
och respons. 
4. Convergence – Färdigställ ett slutresultat grundat på tidigare 
respons och feedback från undersökningarna. 

               (Ian Noble & Russell Bestley, 2005 s. 31).  
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Jag har valt att följa designprocessens faser som visas ovan. Efter det att analysen 
har gjorts och ett kommunikationsproblem har kunnat definieras har 
designprocessen påbörjats. 
 
 
 

Arbetsprocess 
Jag har använt mig av olika metoder för att samla in och få fram relevant 
information. Intervjuer, undersökning och utprovningar har genomförts. Min 
valda arbetsprocess består av en analysdel samt en produktionsdel. Nedan följer 
först en beskrivning för genomförandet av analysdelen och därefter arbetet med 
prototyperna. Arbetsprocessen följer den modell som presenteras under rubriken 
Metod.      

Analys  
Analysen syftar till att få en inblick i hur branschen kommunicerar med sina 
kunder för att sedan kunna identifiera ett kommunikationsproblem. Analysen 
gjordes för att skapa en uppfattning och förståelse för hur företagen 
kommunicerar. Till vem de vänder sig, vad de står för och hur de vill 
kommunicera. De tre företag som analyserats har varit Graflunds, Gärtze 
fastigheter och Pagodens fastigheter. Analysen har bestått av intervjuer med 
informationsansvariga på varje företag.  
 
Intervjuer 
Samma frågor har ställts i samtliga intervjuer för att få en rättvis bedömning vid 
valet av företag. Intervjuerna har ägt rum på varje enskild företag. De har 
genomförts i separata lokaler där ingen har kunnat störa. Intervjun har bestått av 5 
stycken huvudfrågor kring hur företagen kommunicerar.  
 

Vad vill ni kommunicera med företaget? 
Vad har ni för informationsmaterial? 
Till vem kommunicerar ni till? 
Typiska frågor från kunderna? 
Vad har ni för informationsmål? (framtida planer) 
Övrigt… 
 

    Nedan presenteras en beskrivning av varje företag. Beskrivningen har gjorts 
efter intervjuerna och är min egen tolkning av hur de kommunicerar med sina 
kunder. 
     Intervjuernas frågor och svar finns presenterade i bilaga: 1.  
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Graflunds – Vänder sig främst till barnfamiljer, men också studenter och 55+. 
Graflunds har många olika typer av fastigheter i olika områden. Områdena ser 
olika och målgruppen kan skilja sig något vilket kan uppfattas som att målgruppen 
är väldigt bred. 
     Graflunds vill uppfattas som affärsmässiga, lyhörda, engagerade och 
ansvartagande. De anser att bra service är ett måste för att skapa god 
kommunikation med kunden. 
     Graflunds informationsmaterial är anpassat efter de steg som hyresgästen går 
igenom vid inflyttning. De informationsverktyg som används är häfte, infoblad, 
kundtidning och hemsida. De menar att informationsmaterialen fungerar bra, men 
att en direkt kommunikation är mest effektiv. De har därför planerat att utveckla 
deras servicecentrum med en växelfunktion, där man kopplas direkt till den 
person man söker.  
     Vanliga frågor från kunderna är om bredband, källsortering, renoveringar och 
tillval, balkonger, bilplats, förråd, hiss, uppsägningstid och vad som ingår i hyran. 
Frågorna är många, men de menar att det inte går att ha informationsmaterial om 
allt detta. Det är ofta specifika frågor gällande det aktuella området och 
fastigheten som kan skilja sig mycket eftersom de har ett så stort och blandat 
utbud av lägenheter. 
 
Gärtze fastighetsbolag – Vänder sig till äldre, 55+. De menar att varje kund är 
unik och har som mål att skapa en nära och god kontakt. De vill uppfattas som 
personliga, ödmjuka och trygga.  
     De anser att direkt telefonkontakt är det mest effektiva för dem, då de vill 
uppnå en god och nära kommunikation med sina kunder. De använder sig därför 
bara av telefon och besökstider.  
     Trots att det inte har förfrågats från deras kunder, så planerar de att lägga upp 
en webbsida. Den ska fungera som ett komplement till telefonkontakten. 
Webbsidan ska främst vända sig till nya kunder och de som är intresserade av 
företaget och fastigheterna.  
     Vanliga frågor från kunderna berör felanmälan, renoveringar, 
områdesinformation, balkong och hur fastigheten ser ut. 
 
Pagodens fastighetsbolag – Vänder sig främst till barnfamiljer, men även 
studenter och äldre. Pagoden har många olika typer av fastigheter i olika områden. 
Områdena kan variera målgruppsmässigt. De var osäkra och visste inte riktigt vad 
de vill säga eller stå för. Det enda värdeordet som kom fram var trygghet.  
     De informationsverktyg som används är webbsida, broschyrer, skyltar till 
mässmontrar, infoblad till hyresgästerna och annonser. Pagoden anser att 
webbsidan är de effektivaste informationsmedium för kunderna. Planer inför 
framtiden är att ha inredda lägenheter som kunder kan titta på. En uppdatering och 
utveckling av den broschyr som används kommer att göras på grund av inaktuell 
information.  
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     Vanliga frågor från kunderna berör närliggande skola och dagis i anknytning 
till aktuell fastighet eller område, busslinje och förbindelser, vad som ingår i 
hyran och frågor kring el.  
 
Val av företag 
Pagoden valdes för att de hade tydligast brister i sin kommunikation. Valet har 
gjorts efter de intervjuer som genomförts med företagen. 
     För att göra ett effektivt informationsmaterial krävs det att företaget vet vad de 
vill säga. Att definiera budskapet och de problem som ska lösas är det första som 
ska göras (Pettersson, 2002, s. 30). Sedan måste företaget veta till vem de ska 
sända budskapet och därefter anpassa informationen efter kundernas behov. 
Därför blir det också viktigt att i ett tidigt stadium fastställa målgruppen. 
    Eftersom Pagoden är osäkra på vad de vill stå för och hur de vill uttrycka sig 
blir det omöjligt att sända ut ett tydligt budskap.     
     Pagoden har definierat sin primära målgrupp som barnfamiljer och den 
sekundära som studenter. Detta kan dock variera beroende på bostadsområde. 
Pagoden vet därmed till vem de kommunicerar eller vill kommunicera till.  
     För att som mottagare kunna förstå och ta till sig budskapet är det viktigt att 
meddelandet är utformat på ett sätt som är anpassat till deras behov. Pettersson 
(2002, s. 22) menar att det är viktigt att lära känna målgruppen och vad de har för 
koder när man vill sända ett meddelande.    
     Att Pagodens informationsmaterial inte är enhetliga i utformningen och därför 
ger blandande intryck gör att mottagaren blir förvirrad. Problemet anser jag ligger 
i att Pagoden är osäkra på vad de egentligen vill säga och stå för. Budskapet 
kommer därför inte förstås.  
     Bergström (2004, s. 86) anser att ett budskap ska sammanfatta det sändaren vill 
meddela mottagaren. Om budskapet inte är begripligt och framkallar förvirring 
kan företaget uppfattas som icke trovärdiga. Det blir extra viktigt att framstå som 
trovärdiga då de har som syfte att hyra ut lägenheter. Det eftersom en bostad är en 
del av livet och inget man bara har över en dag. Mottagaren ska alltså inte känna 
sig osäker och förvirrad i den information företaget vill förmedla.  
Pagodens brister anser jag är: 

- En oenhetlig utformning, som där med förmedlar en otydlighet och 
en icke trovärdig syn på företaget. Detta medför att mottagaren känner 
sig osäker och förvirrad. 
- Eftersom en osäkerhet finns i hur de vill kommunicera och uttrycka 
sig blir inte budskapet tydligt. Informationen blir därför missvisande 
för mottagaren 
- Informationen i materialet inte är uppdaterat och därför inte anpassat 
till mottagaren. 
- Informationen är inte anpassad till målgruppens behov eftersom de 
får mycket frågor om sådant som det inte informeras om i 
informationsmaterialen. 
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Intervju – Pagodens fastigheter 
Efter valet av Pagoden fastigheter gjordes ytterliggare en intervju med 
informationsansvarige på Pagoden. Detta för att definiera värdeorden, den 
grafiska profilens riktlinjer, målgruppen, samt en insamling av 
informationsmaterialen som de använder. Många av tidigare frågor besvarades 
under första intervjun, men eftersom de var osäkra så var ett mer säkert 
genomtänkt svar nödvändigt för senare arbete.  
    Det fanns inga förbestämda frågor. Ovanstående saker skulle besvaras för att 
kunna göra en utprovning av befintligt material samt att skapa en bra grund till 
utformningen av informationsmaterialet. Intervjun gjordes med 
informationsansvarige på Pagoden, samma person som tidigare intervjuats i 
analysen. Innan intervjun hade jag e-postat informationsansvarige där jag 
beskrivit vad jag skulle ta upp och ville ha svar på. Detta för att förbereda 
respondenten inför intervjun. 
    Under intervjun fick jag en definition av värdeorden som var: trygghet, trivsel, 
omtanke och personlighet. Jag fick tillgång till den grafiska profilens riktlinjer 
samt en definition av målgruppen. Den grafiska profilen bestod av en logotyp, 
både en stående och en liggande. Färger som användes var vitt och blått. Den blå 
färgen var definierad sedan tidigare, men förekommer i flera olika nyanser i deras 
informationsmaterial. Logotypen hade inga riktlinjer för hur den skulle placeras, 
utan användes ganska fritt. Den grafiska profilen tolkade jag därför som 
existerande, men knappt använd.  
     Den primära målgruppen var barnfamiljer och den sekundära studenter. 
Definition av målgruppen hade jag fått tidigare under intervjun i analysen, men 
ville ändå definiera den så jag var säker på att den stämde. En insamling av allt 
informationsmaterial gjordes för att sedan kunna utprovas och undersökas på 
målgruppen. 
 
Undersökning – Vad kunder vill ha 
Efter intervjun behövdes en undersökningar och utprovningar göras innan 
produktionsarbetet skulle börja. Undersökningen hade som syfte att ta reda på vad 
målgruppen ville ha för informationsinnehåll i informationsmaterialen. Vad de 
ansåg vara intressant så att ett läsvärde kunde skapas. 
     Undersökningen genomfördes i Eskilstuna centrum där totalt 20 stycken ur 
målgruppen tillfrågats. 10 stycken studenter och 10 stycken medelålders personer 
med barn tillfrågades. Det var endast en fråga som ställdes: Om du är ute efter en 
hyresrätt och tar kontakt med ett fastighetsbolag, vad vill du då att det ska finnas i 
deras informationsmaterial? Respondenterna fick säga precis allt de kom på och 
tyckte var relevant. 
     Av de svar från både primär och sekundär målgrupp var följande information 
mest populär: hyra, planlösning, områdesinformation, bild på fastigheten och vad 
som ingår i hyran. En sak som skilde den primära från den sekundära målgruppen 
var att den primära krävde mycket mer information. En annan sak som skilde dem 
åt var att den sekundära ansåg att bredbandsinformation var viktigt. För att se alla 
svaren och sammanställningen finns det presenterat i Bilaga: 2. 
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     Undersökningen har varit till hjälp för att kunna uppnå ett läsvärde i 
informationsmaterialet. 
     För svar och sammanställning av undersökningen, se Bilaga: 2. 
 
 
Utprovning – Befintligt informationsmaterial 
Efter att ha undersökt vilken slags typ av information kunderna ville ha, så skulle 
även befintligt informationsmaterial kontrolleras. Utprovningen gjordes för att 
kontrollera hur det fungerade och upplevdes av målgruppen. Men även för att ta 
reda på vad jag senare skulle få ta hänsyn till vid utformningen av 
informationsmaterialet. 
     Den genomfördes enskilt på 15 stycken personer. Utprovningen bestod av tre 
stycken informationsmaterial som användes av Pagoden. Den genomfördes i 2 
delar med totalt 11 stycken frågor. I den första delen fick respondenterna 
uppgifter där information skulle hittas i de olika informationsmaterialen. I den 
andra delen fick de frågor kring det visuella uttrycket. Utprovningen genomfördes 
i olika miljöer; Både i högskolans miljöer, Eskilstuna stadsbibliotek och hemma 
hos respondenterna. 
     Min egen tolkning av resultatet var att informationsmaterialet upplevdes som 
billigt och ogenomtänkt och därmed oseriöst. Alla respondenter tyckte vid första 
anblick att informationsmaterialen kom från helt skilda företag. En enhetlighet i 
utformningen fanns alltså inte. Många ansåg att bilderna oftast var onödiga och 
hade svårt att identifiera sig med personerna på bilderna. De trodde företaget 
framförallt ville stå för trygghet och kombinationsmöjligheter. Där de menar att 
kombinationsmöjligheter innebär att det ska finnas ett stort utbud på lägenheter 
och att varje person ska kunna välja ut den bostad som passar dem bäst. På frågan 
om målgrupp svarade alla barnfamiljer och ingen nämnde studenter. Jag tolkar 
resultatet av Pagodens informationsmaterial som ogenomtänkt och därför inte 
trovärdig för kunden. Eftersom de uttrycker sig otydligt blir kunden förvirrad.     
     Frågor och sammanställning av utprovningen finns presenterad i Bilaga: 3. 
 
Kommunikationsmodell 
För att kunna påbörja produktionen gjordes en kommunikationsmodell. Detta för 
att få en överblick av hur Pagoden kommunicerade och vad som kunde göras 
bättre. Men även för att själv kontrollera vad jag skulle fokusera på under 
produktionsarbetet. Jag vill påpeka att Pagodens kommunikation inte ser ut så 
idag. Modellen är en egen bearbetning av den utveckling som jag anser behövs för 
att kunna skapa god kommunikation. Tanken är att det ska finnas mer specifik 
information kring det kunden efterfrågar. Kunden ska inte behöva få irrelevant 
information. Informationen ska också anpassas till den situation kunden är i under 
exempelvis ett inflyttande. Informationsmaterialet är tänkt att ligga i receptionen 
då kunden själv går dit och har som avsikt att få svar på frågor. 
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Prototypproduktion 
Under produktionsdelen i arbetet gjordes utprovningar på prototyperna för att hela 
tiden utveckla materialet och kontrollera att jag var på rätt väg.  
 
Hänsyn och begränsningar 
Det fanns en del förutsättningar att ta hänsyn till vid utformningen av 
prototyperna:  
     För att underlätta uppdateringar i innehållet så valdes standardformatet A4. 
Tanken var att Pagoden ska ha en möjlighet att själv kunna skriva ut 
informationsmaterialen. Detta av ekonomiska skäl. Formatet är stående för att 
anpassas till de informationsställ som finns i Pagodens reception. Rubriken skulle 
vara placerad högst upp för att synas i informationsställen. Bild och text fick inte 
vara utfallande för att de skulle kunna skrivas ut på vanlig skrivare. Layouten 
skulle vara enkel då det skulle vara lätt att gå in och ändra små ändringar i ett pdf 
dokument. Layouten för områdesinformationen skulle också vara anpassat för alla 
bostadsområden. 
 
Var till hjälp 
Både analysen av de tre företagen, intervjun med Pagoden fastigheter, 
undersökningen, utprovningen och kommunikationsmodellen har legat till grund 
för arbetet med utformningen. I analysen kunde jag se hur andra företag 
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kommunicerar och vad de använder sig av när de kommunicerar med sina kunder. 
Intervjun gav mig svar på hur Pagoden kommunicerar/vill kommunicera, 
värdeorden, grafisk profil och målgrupp. Det var en förutsättning för arbetet med 
utformningen. Resultaten från undersökningen var till hjälp när rätt information 
skulle plockas fram till målgruppens behov och önskningar. Utprovningen på 
befintligt material visade vad som inte fungerade, vad som fungerade bättre och 
vad målgruppen hade för synpunkter kring informationsmaterialen. Det hjälpte 
mig främst i arbetet med det visuella uttrycket vid utformningen.  
 
Arbetet med Prototyp 1 
I bilaga 4 finns prototyp 1 presenterad. 
    Eftersom Pagoden fastigheter beskriver sig som ett gammalt och genuint 
företag så var tanken att det visuella uttrycket skulle kännas traditionellt. Att 
skapa en trygg känsla som kunderna känner igen. Färgen blå valdes främst för att 
Pagoden själva använder sig av blått i deras befintliga informationsmaterial och 
grafiska profil. Den användes för att lyfta fram, skapa kontrast och få fram det 
Pagoden vill kommunicera och stå för. Bergström (2004, s. 295) anser att färgen 
blå ofta uppfattas som bl.a. respektfull och längtansfull. Detta tyckte jag stämde 
överens med både det gamla och genuina företaget, deras produkter/tjänster samt 
deras värdeord: trygghet, trivsel, omtanke och personlighet.  
    Det är mycket som spelar in hur mottagaren som i detta fall är kunden uppfattar 
informationsmaterialet. Det blir därför viktigt att skapa en helhet. Både med 
format, text, bild, färg och layout för att skapa det uttryck som Pagoden vill 
förmedla. Kompositionen måste uppfylla mottagarens kommunikativa krav för att 
kunden ska finna ett intresse ( Bergström, 2003, s. 32). Allt ifrån val av 
teckensnitt till storlek på bilder och grafiska element kan påverka hur kunden 
tolkar och uppfattar både innehållet och det visuella uttrycket. 
    En linjär valdes i rubrikerna. Detta för att skapa en kontrast till den snirkliga 
logotypen som Pagoden fastigeter har. Om ett snirkligt teckensnitt hade valts 
skulle troligen uttrycket ha känts för gammalt, mer historiskt än traditionellt och 
tryggt. Målgruppen var både barnfamiljer och studenter, tanken var att låta det 
vara enkelt för att tilltala båda grupperna.  
       Fotografier har valts för att det efterfrågats av målgruppen i undersökningen 
(bilaga 2) och känts relevant i sammanhanget. Att istället använda illustrationer 
skulle förvränga verklighetsuppfattningen om fastigheterna. Mottagaren är, enligt 
undersökningen ute efter en sann bild av en aktuell fastighet. Bilderna har jag inte 
valt ut helt själv, utan fått av Pagoden som de själva använder sig av. En 
begräsning har därför gjorts. Fotografiet på det informationsmaterial där Pagoden 
fastigheter presenterar sig har jag själv tagit, med egen kamera. Jag är medveten 
om de brister som kan finnas i kvalitén på de bilder som används. 
      De grafiska elementen som liknar uttonade kvadrater med runda hörn valdes 
för att skapa en mjuk och trygg känsla. Det skulle också fungera som en 
inramning av innehållet. Användningen hade inget informativt syfte, utan var bara 
till för det visuella uttrycket i informationsmaterialet.  
     Layouten skulle vara lätt att ändra och fick inte vara för anpassat till just ett 
bostadsområde, utan skulle fungera att användas på flera. Exempel på detta var 
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storleken på rubriken som skulle anpassas till hur långt det längsta 
bostadsområdesnamnet var. Exempel: Årby och Råbergstorp. 
 
Utprovning - Prototyp 1 
En utprovning gjordes för att få respons från målgruppen. Framförallt för att 
kontrollera att jag var på rätt väg. 
     Utprovningen genomfördes på ett liknande sätt som utprovningen på det 
befintliga informationsmaterialet, där 15 stycken personer tillfrågades. Men där 
den första uppgiftsdelen tagits bort för att det skulle bli en rättvis bedömning. 
Eftersom prototyp 1 bara innehöll en del av de informationsmaterial som fanns 
hos Pagoden. Utprovningen genomfördes i olika miljöer. 
     Min tolkning av resultatet var att det visuella uttrycket i materialet upplevdes 
trist och inte speciellt intresseväckande men bättre än det befintliga. En klar 
förbättring visades då 12 av 15 av respondenterna upplevde 
informationsmaterialet som enhetligt. Uppfattningen av vilka Pagoden vänder sig 
till stämde nu bättre överens med Pagodens målgrupp, jämfört med utprovningen 
på befintligt informationsmaterial. Alla utom en tyckte att det var tilltalande. De 
trodde företaget framförallt ville stå för: trygghet, trivsel, seriositet och 
valmöjlighet, vilket stämmer mer överens med företagets värderingar, jämfört 
med det befintliga. Totalt anser jag att prototyp 1 uppfattades som alldeles för 
vanligt och därför inget man skulle lägga märke till. 
     Utprovningen var till hjälp då jag skulle utveckla prototypen 2. Mycket av det 
vidare arbetet är byggt på utprovningens respons. Utprovningens svar och 
prototyp 1 finns presenterade i Bilaga 4. 
 
Arbetet med Prototyp 2 
I bilaga 5 finns prototyp 2 presenterad. 
Efter utprovningen på prototyp 1 hade jag fått bra tips på hur prototyp 2 skulle 
kunna se ut. Prototyp 1 hade både känts trist och i det visuella uttrycket vänt sig 
till endast barnfamiljer. Prototyp 2 skulle vara enklare i utformningen. Igenom att  
göra den lite enklare och renare (fler vita ytor) så var tanken att den skulle kunna 
tilltala fler. 
     Den blå färgen ändrades en aning till en varmare blå och en grön varm färg 
fick komplettera färgsättningen. Med en varm grön och blå färg var tanken att en 
mer hemtrevlig och trygg känsla skulle förmedlas. Bergström beskriver att färgen 
grön också är livets och ungdomens färg (2001, 283).   
   En linjär för rubrikerna behölls. I rubriken användes både, svart, blått och grönt. 
Det som tidigare vart underrubriker i brödtexten hade tagits bort. Istället hade de 
viktigaste orden förtydligats med en linjär med färgen grön. Detta för att det 
skulle vara lätt att lokalisera sig i texten, spara utrymme på ytan och inte kännas 
så vanligt och trist. En ingress valdes för att förtydliga innehållet i den löpande 
texten. Där förstärktes orden som var målgruppen genom att använda färgen blå 
istället för svart.  
    Fotografiet av Pagodens kontorsfastighet valdes bort. Istället valdes en bild på 
Pagodens personal i den reception som besöks av kunderna. Detta för att skapa en 
mer personlig känsla. Tanken med det första fotot på fasaden till Pagodens 
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fastigheter var att man skulle känna igen sig. I stället för att använda sig av tre 
olika fotografier i bostadsområdesinformationen valdes bara en bild. Detta för att 
spara mer plats men också för att fler bilder inte skulle bidra med mer 
information.  
    Det grafiskt element (ramarna) som användes i Prototyp 1, valdes bort för att 
det inte bidrog med något; Varken en speciell känsla eller som ett informativt 
värde. Utan de grafiska ramarna skulle en mer luftig layout och helhetsintryck 
skapas. Layouten förändrades något. Mer luft skapades pga. av flera vita ytor. 
 
Utprovning - Prototyp 2 
En utprovning gjordes för att även här få respons från målgruppen. Samt 
kontrollera om de ändringar som gjorts upplevdes som ett bättre resultat. 
     Utprovningen på prototyp 2 genomfördes på samma sätt som med prototyp 1. 
Där 15 personer tillfrågades med samma frågor kring informationsmaterialet. 
     Min tolkning av resultatet var att prototyp 2 upplevdes som tilltalande, med 
relevant och bra information. Alla tillfrågade tycket det fanns en enhetlighet i 
utformningen. 10 av 15 stycken trodde att Pagodens målgrupp var familjer och 
studenter. 10 av 15 tyckte också att det var lagom med text och bild. De trodde 
företaget framförallt ville stå för: trivsamhet, trovärdighet, hemtrevlighet och 
trygghet. 
     Min uppfattning var att de tyckte den var tydlig och bra presenterad, men att 
det saknades något ”klatschigt”. Något mer som uttryckte det företaget ville stå 
för. 
     Utprovningen var till hjälp när prototyp 3 skulle göras. Utprovningens resultat 
och prototyp 2 finns presenterade i Bilaga 5. 
 
Arbete med Prototyp 3 
I bilaga 6 finns prototyp 3 presenterad. 
Arbete med prototyp 3 som skulle bli det slutliga resultatet var kanske det 
svåraste. Trots att prototyp 2 hade fått bra reprons och egentligen skulle räcka för 
at få fram ett bra informationsmaterial, så saknades något. Det där extra som 
Pagoden som företag ville uttrycka rent visuellt. Detta hade många i 
utprovningarna också nämnt. 
     Prototyp 2 tilltalande både den primära och sekundära men var för enkel för att 
utrycka den traditionella och genuina känsla som Pagoden ville stå för. 
”Klatschigt” var ett ord som många nämnt och som de tyckt saknats i 
informationsmaterialets uttryck. Något informativt värde saknades inte och skulle 
inte förbättras av ett grafsikt element. Det skulle däremot kunna förtydliga 
uttrycket. Pettersson (2002, s. 115) anser att ett grafiskt element kan bidra med en 
högre estetiskt kvalité. I arbetet med prototyp 1 gjordes ett grafisk element, en blå 
ram. Detta ansågs varken intresseveckande eller traditionellt. Jag ville göra något 
som speglade företagets traditionella och genuina känsla. Färgen blå användes för 
att Pagoden själva använder den och kunderna känner igen färgen. Ett snirkligt 
grafiskt element gjordes. Den skulle användas både som dekoration och för att 
förmedla vad Pagoden ville stå för. Det skulle också fungera som en tydlig 
genomgående känsla i materialet. 
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     Färgen grön som hade används i prototyp 2 valdes bort. Främst för att den inte 
hade bidragit till något men också för att det kändes onödigt att tillsätta en färg 
som kunderna inte kände till sedan innan. 
     För att även förtydliga den traditionella känslan så byttes den linjära rubriken 
ut till en antikva. Men bara det första ordet. Namnet i områdesinformationen 
skulle stå i kontrast mot den linjär som användes i resten av rubriken. Men även 
de ord i brödtexten som var utmärkta med en blå färg. Genom att använda både 
hårda och mjuka former skapas kontrast och en spänning uppnås ( Frank, 2004, s. 
203). Brödtexten ändrades till antikva. Detta för att förtydliga känslan och för att 
förbättra läsligheten. Pettersson (2004, s. 167) menar att antikvor inte bara 
används för dekoration utan även hjälper hos att följa den horisontella textlinjen, 
vilket förbättrar läsligheten.  
 
Utprovning - Prototyp 3 
En utprovning på prototyp 3 gjordes. Ändringar från tidigare utprovningar hade 
gjorts och många av respondenternas önskemål hade genomförts. 
     Utprovningen genomfördes som utprovning 1 och 2.  
     Min tolkning av resultatet var att respondenterna upplevde prototyp 3 som 
väldigt informativ, där informationen presenterats på ett snyggt och tilltalande 
sätt. Alla tyckte det var tilltalande. Alla upplevde också att det var lagom mängd 
bild och text. 14 av 15 sa att de var intresserade av liknande information om de 
var ute efter en hyresrätt. Alla tycket att det var en enhetlig utformning. 13 av 15 
trodde målgruppen var familjer och studenter. De trodde Pagoden stod för: trivsel, 
hemtrevlighet, trygghet och personlighet vilket stämde mycket bra överens med 
de Pagoden vill stå för. Så i min mening blev det ett lyckat resultat där prototypen 
uttryckte och kommunicerade vad Pagoden ville. Utprovningens svar och prototyp 
3 finns presenterade i Bilaga 6. 
 
Metodkritik 
I de utprovningar som genomförts finns en medvetenhet om de eventuella brister 
som kan ha påverkat resultatet. Eftersom respondenterna befann sig i olika miljöer 
kan detta ha påverka hur de uppfattat eller utfört utprovningen. De bestämda 
frågorna kan ha påverka resultatet. Ejvegård ( 2003, s. 53) menar att även om 
frågorna är lika formulerade så kan de tolkas olika. Mitt kroppsspråk kan också 
påverka respondenten. Genom kroppsspråket får mottagaren olika förväntningar 
som påverkar hur de sedan uppfattar frågorna (Bäck, 1992, s. 91). Även att föra 
anteckningar kan påverka menar Evjegård (2003, s. 50). Några respondenter 
kände till Pagodens fastigheter sedan innan i de olika utprovningarna, vilket kan 
ha påverkat resultatet. 
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Resultat 

Här presenteras de olika delarna av slutresultatet (prototyp 3). I Bilaga: 6 visas det 
färdiga resultat. 

Format 
För att underlätta uppdateringar i innehållet så har standardformatet A4 valts. 
Tanken är att Pagoden ska ha en möjlighet att själva kunna skriva ut 
informationsmaterialen, av ekonomiska skäl. Det stående formatet är anpassat till 
de informationsställ som finns i Pagodens reception.  

Typografi  
 
Brödtext 
I brödtexten har en antikva valts: Bookman old style – regular, med 
teckenstorleken, 9 punkter. Målgruppen tyckte texten hade en lagom storlek. 
Brödtexten har valts att skrivas i två spalter. Eftersom det inte var allt för mycket 
text valdes indrag istället för styckindelning av texten. 
 
Rubriker 
Som huvudrubrik har Bookman old style valts och som underrubriken, Centry 
gothic. Men även i underrubriken användes Bookman old style. 
Rubrikerna i brödtexten är satta i Century gothic. Tanken var att skapa en 
spänning och ett uttryck som förmedlade det Pagodens fastigheter ville stå för. 
Målgruppen upplevde rubriken som passade, då de ansåg att den hade samma stil 
och uttryck som Pagodens logotyp. Rubriken har placerats högst upp på sidan, för 
att tydligt synas i de informationsställ som finns i receptionen. 
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Ingress 
I ingressen valdes Century gothic. Bookman old style användes när det var viktiga 
ord som skulle lyftas fram. Inte för att teckensnittet i sig är mer utmärkande, utan 
för att de tillsammans skapar kontrast och på så sätt förtydligar det som är viktigt. 
Det ord som lyfts fram i ingressen är Pagodens målgrupp. Det har upplevts som 
tydligt och informativt från målgruppen. 

Färg 
Blått och vitt har använts. Det är de två färgerna som ingår i Pagodens grafiska 
profil. Färgerna upplevdes som lyxigt och trovärdigt av målgruppen. Färgerna 
användes för att lyfta fram, skapa kontrast och få fram det Pagoden vill 
kommunicera och stå för. Blåa färger har använts i rubriker och grafiska element.     
 

                                   

Logotypen 
Pagodens fastigheters logotyp har använts i informationsmaterialen för att 
förtydliga avsändaren. Efter att ha jobbat med layouten och ändrat storleken på 
logotypen så anser jag att den inte fungerar i litet format, så som 5 cm eller 
mindre. Den uppfyller inte kraven på en god läslighet. Den kan därför inte 
användas på exempelvis visitkort. I mitt fall har logotypen inte varit fokus i 
arbetet och därför har inte en utvecklad och förbättrat exempel gjorts. 
 
 

 

Bilder 
I utprovningarna på befintligt material har det visat sig vara många som 
identifierat sig med de människor som fanns på bilderna. En hänsyn har tagits till 
detta eftersom Pagodens målgrupp kan variera i de olika bostadsområdena. 
Utprovningen visade också att många tyckte det var irrelevant med mer bilder på 
människor än på de bostäder som fanns. Därför har bara bilder på enbart 
fastigheter valts i områdesinformationen. Men i den del där Pagoden presenterar 
sig som företag finns människor med på bilderna. Detta för att skapa en känsla av 
personlighet, som uppskattades i utprovningarna.  
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Grafiska element 
Användning av grafiskt element har valts för att förtydliga den känsla och uttryck 
Pagoden vill förmedla. De grafiska elementen är blåa för att stämma in på de 
färger Pagoden använder sig av. De har upplevts som seriöst, lyxigt och trivsamt 
av målgruppen.  

                                       

Layout  
Ett asymmetriskt arrangemang har valts. Av de utprovningar som gjorts har det 
sista arrangemanget fått god respons. De har uttryckt och skapat en känsla som 
stämmer med hur Pagodens fastigheter vill uttrycka sig. I utprovningen upplevde 
respondenterna även en enhetlighet i både färg, text, bild och dispositionen av 
layouten. 
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Diskussion 
Under det här examensarbetet har jag blivit mer insatt i begreppet, god designad 
kommunikation. Mycket av mina kunskaper i informationsdesign har här varit en 
god grund i arbetet. 
     Arbetet har fått mig att inse hur viktigt det är för företag att synas och 
kommunicera på rätt sätt. Att den information som företaget förmedlar uttrycker 
det som företaget vill stå för. Där den designade kommunikationen blir en viktig 
av företaget. 
     Jag har inte ångrat att jag valde en egen arbetsprocess. Det fick mig att lära 
känna och få en uppfattning av hur branschen kommunicerar. Att inte ha ett 
bestämt och definierat kommunikationsproblem tyckte jag var positivt. Jag kunde 
då själv göra ett antagande och definiera problemet. Det lärde mig att se och 
jämföra de olika delar som behövs för att uppnå god kommunikation. 
    Under arbetet har jag också förstått hur betydelsefullt det är att hela tiden 
utprova materialet på målgruppen för att kontrollera hur de fungerar och 
kommunicerar. Det har sparat tid. Det har även spelat stor roll vid utformningen 
då det lätt kan vara egen smak och stil som avgör hur det ser ut. 
     Framförallt har arbetet varit roligt. Jag har fått möta mycket människor 
eftersom man kan säga att jag hade två uppdragsgivare, Pagoden och Idea plant.  

Slutsats 
Under mitt examensarbete skulle jag svara på följande fråga: 

• Hur bör ett informationsmaterial se ut för att uppfylla god designad 
kommunikation? 

För att svara på frågorna har jag genomfört en analys, definierat 
kommunikationsproblemet, gjort utprovningar, undersökningar och intervjuer 
samt producerat ett informationsmaterial.  
    Pettersson (2003, s. 303) tar upp de krav som ställs för att skapa ett bra 
informationsmaterial: det är avsett för en viss målgrupp, det har ett visst syfte och 
det förmedlas med hjälp av ett medium. Ett bra informationsmaterial har en tydlig 
struktur, är relevant, läsligt, läsbart och läsvärt för den avsedda målgruppen.  
     Den metod jag använt har varit effektiv då jag kunnat uppfylla de krav som ett 
informationsmaterial har. För att uppfylla kraven har utprovningar, 
undersökningar och intervjuer gjorts.  
    Genom att jag anser mig ha motsvarat de krav som ställs på ett 
informationsmaterial har därmed nyttan av god designad kommunikation skapats. 
Eftersom god designad kommunikation innebär att föra fram ett budskap, ett 
budskap som påverkar och blir förstått av mottagaren.      
     Nyttan har påvisats genom utprovningar som resulterat i ett förbättrat 
informationsmaterial. Där resultatet har blivit ett slags bevis på god designad 
kommunikation. 

 27



     Hur ett informationsmaterial kan se ut för att kunna vara god designad 
kommunikation har beskrivits och visats med det informationsmaterial som 
genomförts och med stöd från litteratur. 
     Jag anser därför att jag besvarat frågan och därmed påvisat nyttan av god 
designad kommunikation. Jag har också uppfyllt kraven från uppdragsgivaren där 
informationsmaterialet ska användas som ett före- och efter material för att visa på 
nyttan av god designad kommunikation. 
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Bilaga 1 
Analys - intervjuer



Grafl unds

Metod: intervju

Analys 1

1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med f retaget?

- värdeord
- produkt/tjänster

Svar: 
De vill uppfattas affäDe vill uppfattas affäDe vill uppfattas aff rsmässiga, lyhörda, engagerade och ansvartagande. Kunden ska känna trygghet och få nna trygghet och få nna trygghet och f den 
service den behöver. Att man valt att just bo i en hyreslägenhet är för för f r att man inte själv vill skötta allt, därförförf r 
tycker grafl und att en bra kommunikation genom bra service är ett måste. De använder ett språk som är attraktivt.
Fokuseringen på produkter är bostäder, hyresrätter.

2. Vad har ni fö2. Vad har ni fö2. Vad har ni f r informationsmaterial?

- Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varf r?
Svar: 
Häfte, infoblad, kundtidningen och webbsida. De olika informationsmaterialen är anpassade till olika ”steg” i ett 
infl yttande eller som ny kund. 
Det mest effektivaste kommunikationen med kunderna är direkt kommunikation så som besök, telefon eller brev. 
Annars är webbsidan välbesökt.

3. Till vem kommunicerar ni till?

       - Används olika informationsmaterial beroende på vilka i målgruppen ni kommunicerar med?
       - I så fall, exempel…
Svar:
Den primära målgruppen är barnfamiljer och den sekundära är studenter och +55. Även fast de har en primär 
målgrupp så anser de att man ska se till personen, ”rätt person till rätt bostad”.
De som inte har tillgång till Internet ringer oftast, annars delas likadan information ut till alla som fl yttar in.

4. Typiska frågor från kunderna ?

- Är det en speciell grupp i målgruppen som ni anser har svårt eller lätt att ta till sig informationen, vilka 
och varföoch varföoch varf r?

Svar:
Frågor från befi ntliga kunder brukar vara bredband, källsortering, renoveringar och tillval.
Frågor från nya kunder eller annan brukar vara balkonger, renoveringar, bilplats, fön nya kunder eller annan brukar vara balkonger, renoveringar, bilplats, fön nya kunder eller annan brukar vara balkonger, renoveringar, bilplats, f rråd, hiss, vad som ingår i 
hyran, uppsägningstid.

5. Vad har ni fö5. Vad har ni fö5. Vad har ni f r informationsmål? ( framtida planer)

- nya verktyg
- nya medium
- ska något tas bort eller läggas till, varföggas till, varföggas till, varf r?



Svar: 
Ett nytt utvecklat service centrum. Växelfunktionen har utvecklats till en allmän information. Detta fön information. Detta fön information. Detta f r att få r att få r att f
direkta svar från människor och inte från telefonröst. 
En enkät undersökning görs när någon fl yttar in eller ut fögon fl yttar in eller ut fögon fl yttar in eller ut f r att kontrollera hur de tycker kommunikationen och 
informationen har fungerat.
webbsidan har funnits sedan ca år 2000 men har år 2004 utvecklats då man lättare och mycket snabbare kan 
uppdatera och lämna ut viktig information.
En kundtidning fi nns men det fi nns planer föEn kundtidning fi nns men det fi nns planer föEn kundtidning fi nns men det fi nns planer f r att skicka med ett infoblad också, löst i tidningen. Infobladet ska 
vara områdes unikt och helst komma ut oftare till hyresgästerna.
Inget av informationsmaterialen kommer att tas bort utan eventuellt utvecklas.

Övrigt:
Informationen som delas ut beskriver de som en process som går i olika ”steg”. En nyinfl yttad kund får i olika ”steg”. En nyinfl yttad kund får i olika ”steg”. En nyinfl yttad kund f r ett 
häftet i en mapp som innehåller ”A-Ö” information, en grundläggande information om allt från bredband, 
renoveringstips, källsortering mm. Sedan fållsortering mm. Sedan fållsortering mm. Sedan f r man infoblad om aktuella nyheter om den specifi ka lägenheten.
En kundtidning delas ut 2 ggr om året där information och nyheter om Grafl und fi nns men också intervjuer, 
inredningstips, trender och roliga och trevliga nyheter fi nns. Kundtidningen är inte tänkt som en regelbok utan 
snarare en starkare kommunikation med kunderna.
Webbsidan är både till föde till föde till f r befi ntliga och nya kunder som besöker den. Där fi nns information om lägenheterna, 
Grafl und som föGrafl und som föGrafl und som f retag, dess historia visioner och företag, dess historia visioner och företag, dess historia visioner och f retagsinfo. Stora och allmänna nyheter läggs också ut på 
webbsidan.
De ligger också ute på www.bovision.se där man kan se Grafl unds lägenheter. De fl esta av deras kunder har 
föföf rst haft kontakt med bovision och sedan tagit kontakt med Grafl und.
Både enkäten och Arkiv Bo gör statistik på kommunikationen med kunderna. Hur kunderna upplever 
informationen, om den är bristande eller bra. Utifrån de jobbas det fram informationsmaterial.
Grafl und menar att ett informationsmaterial inte räcker utan att alla har olika behov och möjligheter och döjligheter och dö ärförförf r 
måste informationsmaterialen vara anpassade till deras behov och möjligheter.öjligheter.ö

Grafl unds

Lokal 
- Kontor och reception fö- Kontor och reception fö- Kontor och reception f r kunder och hyresgäster.
- Geografi skt: Huvudkontor centralt i Eskilstuna. Men har även kontor i Strängnäs, Mariefred, Uppsala och 
Linköping.

Produkt
- Fokusering på Hyreslägenheter. Men även kontors och butikslokaler mm. Förvaltar 8200 

bostadslägenheter.

Presentation
- Reception där både kunder och hyresgästerna kan vända sig till.
- Kontor och kontaktpersoner.
- Telefonservice (servicecentrum men obegränsade öppettider).

Publicering
- Grafi sk profi l fi nns.
- Webbsida, infoblad, häfte, kundtidning. 



Gärtze fastigheter

Metod: intervju

Analys 1

1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med f retaget?

- värdeord
- produkt/tjänster

Svar: 
Personlighet, ödmjukhet och trygghet. Varje kund är unik och de vill skapa en god och nära kommunikation men 
varje hyresgäst. De säger att de vill upplevas som lite äldre och genuint och där med personligt.
Produkter är i huvudsak hyresrätter och lokaler.

2. Vad har ni fö2. Vad har ni fö2. Vad har ni f r informationsmaterial?

- Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varf r?
Svar: 
Infoblad, intresseanmälan fölan fölan f r aktuell hyresrätt och fött och fött och f r felanmälan och folder om städning. 
Den mest effektivaste kommunikationen och som de fokuserar mest på är direkt kommunikation genom telefon 
eller besök.

3. Till vem kommunicerar ni till?

       - Används olika informationsmaterial beroende på vilka i målgruppen ni kommunicerar med?
       - I så fall, exempel…
Svar:
Ingen speciell tycker de själva, men de tycker däremot att de mer och mer fokuserar på allt fl er äldre som är 
55+ år. Barnfamiljer och studenter är också befi ntliga kunder men det satsar inte direkt föbefi ntliga kunder men det satsar inte direkt föbefi ntliga kunder men det satsar inte direkt f r att få r att få r att f fl er av just de 
grupperna. Så de anser att 55+ är målgruppen.
Eftersom telefonkontakt och besök nästan är det ända som de använder när de kommunicerar med både nya och 
befi ntliga kunder så används inget annat. 

4. Typiska frågor från kunderna ?

- Är det en speciell grupp i målgruppen som ni anser har svårt eller lätt att ta till sig informationen, vilka 
och varföoch varföoch varf r?

Svar:
Från befi ntliga hyresgäster är det felanmälan och renoveringar. Från nya eller intresserade kunder är det frågor 
kring områdena, hur fastigheterna ser ut och balkonger.

5. Vad har ni fö5. Vad har ni fö5. Vad har ni f r informationsmål? ( framtida planer)

- nya verktyg
- nya medium
- ska något tas bort eller läggas till, varföggas till, varföggas till, varf r?

Svar: 
Ett nytt verktyg som kommer att fi nnas hösten 2007 är en egen webbsida där deras fastigheter kommer att 
synas, bilder och information men även eventuella nyheter. Då kommer även föven föven f retaget ha en e-post adress som 
kommer att fungera som telefonen, där man kan fråga om lägenheten, felanmälningar osv. Hemsidan kommer att 
fungera som ett komplement till den direkta kommunikationen genom telefonkontakten. Främst fömst fömst f r nya kunder 
och de som är intresserade. De menar också att målgruppen kan bli breddare eftersom de tror att många ser det 
som jobbigt att ringa. De menar att de inte har behov av marknadsfösom jobbigt att ringa. De menar att de inte har behov av marknadsfösom jobbigt att ringa. De menar att de inte har behov av marknadsf ring men vill ända skaffa en webbsida fönda skaffa en webbsida fönda skaffa en webbsida f r 



dem som inte tycker om direkt kontakt, inte har möjlighet att ringa pöjlighet att ringa pö å de telefontider som fi nns eller som bara 
är nyfi kna. Inget har tagits bort och inget kommer att tas bort när webbsidan sätts i bruk då de menar att den 
personliga direktkontakten är viktig.

Övrigt:
Eftersom de vill upplevas som äldre, genuint och vill uttrycka personlighet så menar det att det är ett medvetet 
val att de väntat så länge på att skaffa webbsida. Efterfrågan efter komplettering i informationsmaterial har inte 
efterfrågas av kunderna utan den personliga direktkontakten har upplevts positivts . 
Eftersom många tyckt det varit en trygghet att kunna ringa och fråga lite allt möjligt söjligt sö å kommer de inte 
föföf rändra telefonkontakten eller besöken med sina kunder. De anser att en direkt kontakt betyder mer än ett 
informationsblad som är svårt att anpassa till den specifi ka kunden.
De fl esta är äldre ( +55) och de tror att det är en orsak till att efterfrågan efter webbsida inte vart stor, eller 
egentligen inte funnits överhuvudtaget faktiskt.

Gärtze fastigheter

Lokal 
- Kontor och reception fö- Kontor och reception fö- Kontor och reception f r kunder och hyresgäster.
- Geografi skt: lite i utkanten av Eskilstuna centrum.

Produkt
- Fokusering på hyreslägenheter. Men även lokaler. Ca 500 bostadslägenheter.

Presentation
- Reception där både kunder och hyresgästerna kan vända sig till.
- Kontor och kontaktperson.
- Telefonservice och besökservice.

Publicering
- Logotyp.
- Infoblad, folder. 



Pagoden fastigheter

Metod: intervju

Analys 1

1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med fö1. Vad vill ni kommunicera med f retaget?

- värdeord
- produkt/tjänster

Svar: 
Värdeorden var de osäkra på, men de menar att det är ett gammalt fastighetsbolag. Trygghet var ett ord som 
nämndes. Produkter är hyreslägenheter.

2. Vad har ni fö2. Vad har ni fö2. Vad har ni f r informationsmaterial?

- Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varfö Vilka anser ni vara det mest effektivaste, varf r?
Svar: 
webbsida, broschyrer, Skyltar till mässmontrar, infoblad till hyresgästerna och annonser. 
Webbsidan anser de vara det mest effektivaste mediet föWebbsidan anser de vara det mest effektivaste mediet föWebbsidan anser de vara det mest effektivaste mediet f r att informera om sina hyreslägenheter, både till nya och 
befi ntliga gäster/kunder.

3. Till vem kommunicerar ni till?

       - Används olika informationsmaterial beroende på vilka i målgruppen ni kommunicerar med?
       - I så fall, exempel…
Svar:
Barnfamiljer är den primära målgruppen, pga. av stora hyreslägenheter. Sekundär målgrupp är studenter på 
Mälardalens högskola och seniorer i Eskilstuna. Målgruppen kan se något olika ut beroende på område och 
fastighet.
De som inte har tillgång till informationen på Internet fåInternet fåInternet f r ett infoblad där den grundläggande informationen 
fi nns.

4. Typiska frågor från kunderna?

- Är det en speciell grupp i målgruppen som ni anser har svårt eller lätt att ta till sig informationen, vilka 
och varföoch varföoch varf r?

Svar:
Närliggande skola och dagis till fastigheten eller området, vilken busslinje och födet, vilken busslinje och födet, vilken busslinje och f rbindelse det fi nns till 
områdena, vad som ingår i hyran, frågor kring el.

5. Vad har ni fö5. Vad har ni fö5. Vad har ni f r informationsmål? ( framtida planer)

- nya verktyg
- nya medium
- ska något tas bort eller läggas till, varföggas till, varföggas till, varf r?

Svar: 
Ett ganska nytt informationsverktyg är webbsidan som funnits i ca ett års tid. Den kommer att behållas föllas föllas f r att 
den uppskattas mycket av kunder och hyresgäster. Inget har tagits bort. I framtiden kommer befi ntlig broschyr att 
uppdateras och utvecklas, lägenhetsvisningar kommer möjligen att fi nnas i de olika omröjligen att fi nnas i de olika omrö ådena.



Övrigt:
De har en egen webbsida men annonserar också sina hyreslägenheter på www.bovision.se där de även fåven fåven f r 
statistik ifrån hur många som besökt sidan. Statistiken visar att det är fl er som kommer i kontakt med deras egna 
webbsida och de anser att det är något positivt då konkurrensen inte är lika stor som på Bovisions hemsida.
Annonserna fi nns på www.eniro.se samt www.hitta.se

Pagoden
Lokal 

- Kontor och reception fö- Kontor och reception fö- Kontor och reception f r kunder och hyresgäster.
- Geografi skt: Huvudkontor i centralt i Eskilstuna. Även mindre kontor i de olika områdena. Har även 
kontor i Orsa, Norberg, Motala, Surahammar och Kolbäck.

Produkt
- Hyreslägenheter och ett antal bostadsrätter. Ca 3300 bostäder.

Presentation
- Reception där både kunder och hyresgästerna kan vända sig till.
- Kontor och kontaktpersoner.
- Telefonservice.

Publicering
- Grafi sk profi l fi nns.
- Hemsida, broschyrer, skyltar till mässmontrar, infoblad till hyresgästerna, annonser. 



Bilaga 2
Undersökning - vad kunder vill ha



Vad kunderna vill ha
Fråga:

Om du är ute efter en hyresrätt och tar kontakt med ett fastighetsbolag, 
vad vill du då det ska fi nnas i deras informationsmaterial?

Primär målgrupp: Barnfamiljer
Antal tillfrågade: 10st
Ålder: 30 - 50 år

Hyra - 7st

Planlösning – 5st

Bild på fastigheten – 4st
Områdesinformation – 4st
Vad som ingår i hyran – 4st

Lägenhetsstorlekar – 3st
Kontaktinformation – 3st
Renovering villkor – 3st
Service och underhåll – 3st

Bredband – 2st
Närliggande skola – 2st
Lyhört – 2st
Förrådsutrymme – 2st
Tvättstuga – 2st
Bilplats – 2st
Bussförbindelser – 2st

Soppsortering – 1st

Sekundär målgrupp: Studerande
Antal tillfrågade: 10st
Ålder: 21 – 28  år

Hyran – 9 st

Planlösning – 6st
Områdesinformation – 6st

Bild på fastigheten – 5st
Bussförbindelser – 5st
Bredband – 5st

Lägenhetsstorlekar - 4st
Vad som ingår i hyran – 4st

Renoverings villkor - 3st
Kontaktinformation – 3st

Bilplats – 1st

Sammanställning: av 20 tillfrågade

Hyran – 16st
Planlösning – 11st

Områdesinformation – 10st
Bild på fastigheten -9st

Vad som ingår i hyran – 8st
Lägenhetsstorlekar – 7st

Bredband - 7st
Bussförbindelser – 7st

Renovering villkor – 6st
Kontaktinformation -6st

Bilplats – 3st
Service och underhåll – 3st

Närliggande skola – 2st
Tvättstuga - 2st

Förrådsutrymme – 2st
Lyhört – 2st

Soppsortering – 1st



Bilaga 3 
Utprovning - befi ntligt informationsmaterial



I: infoblad



H: häfte



B : broschyr



Utprovning på befi ntligt informationsmaterial

2 delar, uppgifter och visuellt uttryck

Uppgifter 

Frågor:

1. Vart kan du hitta en bild på en planlösning?
2. Vart kan du hitta kontakt information?
3. Vart hittar du information om hur många hyreslägenheter Pagoden har totalt i 

Eskilstuna?
4. Vart kan du läsa om vad de har att erbjuda fösa om vad de har att erbjuda fösa om vad de har att erbjuda f r service?

Visuella uttrycket

5. Vilken uppfattning få5. Vilken uppfattning få5. Vilken uppfattning f r du av vad för du av vad för du av vad f retaget vill kommunicera och vad de står för för f r?
6. Vilka tror du de vänder sig till?
7. Om du var ute efter en hyresrätt, vilket av dessa informationsmaterial skulle du 

tycka vara det viktigaste fötycka vara det viktigaste fötycka vara det viktigaste f r dig, och varför dig, och varför dig, och varf r?
8. Vilket informationsmaterial känns minst och mest tilltalande, och varfönns minst och mest tilltalande, och varfönns minst och mest tilltalande, och varf r?
9. Är det för det för det f r mycket eller för mycket eller för mycket eller f r lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varf r i 

så fall?
10. Känns informationsmaterialet enhetligt i utformningen?
11. Övriga kommentarer kring layouten och uttrycket i informationsmaterialen?!

OBS! De tre olika informationsmaterialen skriv i texten så här: 
Infoblad – I , Broschyr – B, Häfte - H

Sammanställning:

Uppgiftsfrågorna: 
Det stora problemet låg i att informationen inte hade en logisk placering. Många blev 
förvirrade och hade svårt att se en logik i strukturen av informationen.

Visuella uttrycket:
Vad tror du föVad tror du föVad tror du f retaget står för för f r och vill kommunicera: Ord som kom upp var: kombinations 
möjligheter, trygghet, personlighet, trivsel, livskvalitet, valmöjligheter, närhet, stortutbud, 
lättillgängligt, myspys, trevligt och anpassningsbara. De vanligaste orden var: trygghet och 
kombinationsmöjligheter.
Vem de vänder sig till: alla svarade barnfamiljer. Men även äldre och par runt 30 år kom 
upp.
Viktigaste informationsmaterialet föViktigaste informationsmaterialet föViktigaste informationsmaterialet f r dig: H var majoriteten då 12 av 15 var ute efter 
bild på fastigheten, lägenhetsstorlekar. Men de allra fl esta saknade planlösningar. Oseriös 
känsla. Trist utformning.
Mest och minst tilltalande: I var majoritet för mist tilltalande och B stod för den mest 
tilltalande. B tycket 10 av 15 var mest tilltalande. I ansågs se ut som ett reklamblad, billigt, ej 



genomtänkt. B uppskattades för att den kändes mer seriös, men att mycket av informationen 
inte var relevant och intressant.
För mycket eller för mycket eller för mycket eller f r lite av något: För mycket onödiga bilder i B då de fl esta var mer 
intresserade av fastighetsbilder i stället för människor. Många hade också svårt att identifi era 
sig med personerna på bilderna. De ansågs mer relevant att ha med bilder på fastigheter och 
planlösningar. I H ville de ha mer information om hyror och bilder på planlösningar.
Enhetlig i utformningen: Många ansåg att det absolut inte gick att se någon enhetlighet 
förutom logotypen och att använda sig av blått. Annars trodde 15 av 15 vid första anblick att 
det var informationsmaterial från olika företag.
Övriga kommentarer: Informationsmaterialet kändes billigt och ogenomtänkt. Inte mycket 
relevant information. En känsla av att företaget inte riktigt vet vem de vänder sig till och vad 
de vill säga. Den ogenomtänkta känslan blir inte trovärdig.



Bilaga 4
Prototyp 1



� � � � ������������������

������������������
Studerar du heltid på Mälardalens högskola
kan vi erbjuda dig billigt boende. Både 
studentkorridor och lägenhet. Dessutom får 
du rabatter under sommarmånaderna.
Exempel på priser:
Studentrum 1500 – 1600 kr/mån
1 ROK 2300 kr/mån

�����������������
Om du är mellan 18 – 24 år och inte har någon 
kontakt med Pagodens Fastigheter i dag kan vi 
erbjuda dig rabatterad hyra. Detta gäller alla 2-3 rum 
och kök i Skiftinge. Rabatten ligger kvar under 2 år, 
därefter återgår hyran till normal.
Exempel:
2 ROK 2800 kr/mån
3 ROK 3500 kr/mån

������������������
Vi kan erbjuda lägenheter från 1 till 7 rum och kök.
Dom fl esta lägenheterna har egen balkong eller 
uteplats.

��������
Det fi nns bredband i varje lägenhet somDet fi nns bredband i varje lägenhet somDet du
skaffar genom eget abonnemang med Tele2.

�����������������������������  där de boende är engagerade i sin hemmiljö. Gårdarna är bilfria 
och du har möjlighet att hyra garage eller parkeringsplats. I Skiftinge fi nns fl era förskolor och skolor samt 
apotek, vårdcentral, restaurang och pizzeria. Under hösten 2007 kommer ett större köpcentra att öppna. 
Hela Skiftinge är omgiven av natur. I Årbyskogen kan du promenera, jogga eller åka skidor i motionsspår 
av olika längd och i centrum fi nns en bouleplan. Det är 10 minuters bilfärd till Sundbyholms bad, travbana 
och golfbana och 10 minuters cykelväg till Eskilstuna centrum. Det fi nns också bra bussförbindelser 
mellan Skiftinge och Eskilstuna centrum. 

Telefontider
Måndag - Fredag 
8.00 - 15.00

Besökstider
Måndag - Fredag 
10.00 - 15.00

www.pagoden.se Fristadstorget 7A
box 14173
630 14 Eskkilstuna

tel. 016-15 93 50
tel. 016-159359

�� � � � ����



� � � � ������������������

Telefontider
Måndag - Fredag 
8.00 - 15.00

Besökstider
Måndag - Fredag 
10.00 - 15.00

www.pagoden.se Fristadstorget 7A
box 14173
630 14 Eskkilstuna

tel. 016-15 93 50
tel. 016-159359

�������������������  är ett privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Eskilstuna. Vårt största 
fastighetsbestånd ligger i Eskilstuna. Vi har även fastigheter i Motala, Orsa, Norberg, Surahammar och 
Kolbäck.

�����������������
Fastigheterna är ca 100 till antalet och den totala 
uthyrningsbara ytan uppgår till 290 000 m2, varav
kommersiella lokaler utgör 41 000 m2. Antalet 
bostäder uppgår till ca 3 300.

�����������������������������������������������������������
������������������������������

������������������
Vi kan erbjuda lägenheter från 1 till 7 rum och kök.Vi kan erbjuda lägenheter från 1 till 7 rum och kök.
Dom fl esta lägenheterna har egen balkong eller 
uteplats.

�������
Hos Pagoden bor du alltid billigt. I våra student
områden får du dessutom rabatter under 
sommarmånaderna.
I Eskilstuna erbjuder vi dig studentbostäder i 
bostadsområdena Fröslunda, Råbergstorp och 
Skiftinge. 



Utprovning: prototyp 1
Metod: intervju
Ålder: 19 – 40 år
Antal: 15 stycken

Visuella uttrycket

1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning f r du av vad för du av vad för du av vad f retaget vill kommunicera och vad de står för för f r?
2. Vilka tror du de vänder sig till?
3. Om du var ute efter en hyresrätt, skulle liknande informationsmaterial vara 

intressant föintressant föintressant f r dig?
4. Känns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varf r i såfall?
5. Är det för det för det f r mycket eller för mycket eller för mycket eller f r lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varf r i 

så fall?
6. Känns informationsmaterialet enhetligt i utformningen?
7. Övriga kommentarer kring layouten och uttrycket i informationsmaterialen?!

Sammanställning:

Vad tror du företaget vill kommunicera: Familjärt, hemtrevligt, naturnära, konservativt, 
traditionellt, exklusivt, trygghet, kombination, valmöjlighet, trivsel, seriöjlighet, trivsel, seriö öst, genuint, klassiskt, lyxigt och 
variation. 9 av 15 nämnde: trygghet, trivsel, seriös och valmöjlighet.

Vem de vänder sig till: familjer, studenter och ungdomar. De vanligaste svaret var studenter.

Intresse av liknande informationsmaterial: Ja, tyckte 14 av 15 st. De ansåg att de var extra 
intressant då informationen var kort och lättläst och därförförf r också intressant. Bra med områdesinformation så man 
inte behöver läsa om varje område. Hälften tyckte det var onödigt med ett informationsblad om fastighetsbolaget 
medan andra hälften skulle vara intresserade av den informationen. 

Tilltalande: Ja tyckte 14 av 15. bra överblick, kortfattat och bra, fi na bilder, lätt att hitta det man söker efter. 
1 av 15 tyckte det var fö1 av 15 tyckte det var fö1 av 15 tyckte det var f r mycket text och för mycket text och för mycket text och f r lite bilder och därförförf r lite trist.

För mycket eller för lite av något: 1 av 15 tyckte det var fö1 av 15 tyckte det var fö1 av 15 tyckte det var f r mycket text. Mer information hur man 
kan få kan få kan f hyra en lägenhet tyckte 1 av 15. Lagom av allt tyckte 13 av 15, medan 2 av 15 tyckte det var fögenhet tyckte 1 av 15. Lagom av allt tyckte 13 av 15, medan 2 av 15 tyckte det var fögenhet tyckte 1 av 15. Lagom av allt tyckte 13 av 15, medan 2 av 15 tyckte det var f r mycket 
text om skiftinge (i stycket längst upp). 

Enhetlig utformning: ”nja”…svarade 3 av 15. De tyckte att de skilde pga. av att det verkar vara 
inriktat på två olika målgrupper, studenter och familjer. De tyckte också att det var en mer ”lyxigt” utseende 
på presentationen av Pagoden som föpresentationen av Pagoden som föpresentationen av Pagoden som f retag. Mycket berodde på de olika bilderna där de tyckte att Pagodens 
kontor hus såg lyxigt och dyrt ut medan de tyckte skiftinges hus såg billiga ut. Annars tyckte 12 av 15 att 
informationsmaterialet var enhetligt.

Övriga kommentarer: Ett annat teckensnitt på Skiftinge tyckte en del skulle bli lite roligare, kanske 
ett som har samma snirkliga stil som Pagodens logotyp. Kanske kunde vara lite mer uppseende veckande. 
Trist utformning. Det ser inbjudande ut. Det ser ut som ett sådant informationsmaterial som man väntar sig när 
man kommer till en reception där de har hand om uthyrning av lägenheter. Snygg logga. Genuint men inte så 
uppseende veckande. Mer fäuppseende veckande. Mer fäuppseende veckande. Mer f rg. Människor på bilderna skulle göra det mer levande. Bra att ha med balkong i 
information.



Bilaga 5 
Prototyp 2



Hela Skiftinge är omgiven av natur. I årbyskogen natur. I årbyskogen natur
kan du promenera, jogga eller åka skidor i 
motionsspår och i centrum finns en bouleplan. Det 
är 10 minuters bilfärd till Sundbyholms bad, 
travbana och golfbana och 10 minuters 
cykelväg till Eskilstuna centrum. Det finns också 
bra bussförbindelser mellan Skiftinge och 
Eskilstuna centrum. Vi kan erbjuda lägenheter från 
1 till 7 rum och kök. De flesta lägenheterna har 
egen balkong eller uteplats. Gårdarna är bilfria
och du har möjlighet att hyra garage eller 
parkeringsplats. Det finns flera skolor och 
förskolor samt apotek, vårdcentral, resturang och 
pizzeria. Under hösten 2007 kommer ett större 
köpcentrum att öppna i Skiftinge. Det finns  

bredband i varje lägenhet som du skaffar genom 
eget abonnemang med Tele2. Om du är 
mellan 18 – 24 år och inte har 18 – 24 år och inte har 18 – 24 år någon kontakt 
med Pagodens Fastigheter i dag kan vi erbjuda 
dig rabatterad hyra. Detta gäller alla 2-3 rum och 
kök i Skiftinge. 
2 ROK 2800 kr/mån
3 ROK 3500 kr/mån    
Studerar du heltid på Mälardalens högskola kan 
vi erbjuda dig billigt boende. Både studentkorridor 
och lägenhet. Dessutom får du rabatter under 
sommarmånaderna.
Studentrum 1500 – 1600 kr/mån
1 ROK 2300 kr/mån   

SkiftiSkiftiSk ngeett område med
gemenskap

I Skiftinge kan vi erbjuda dig allt från 1 till 7 ROK. Här 
fi nns  boende för studenter, familjer och äldre.

Kontaktinformation
www.pagoden.se
Fristadstorget 7A
Box 14173
630 14 Eskilstuna
tel. 016-159350
fax. 016-159359



fastigheter
Begränsa inte dina möjligheter! Tänk efter och 
känn efter. Vilket boende passar just dig?

Pagoden fastigheter är ett privatägt 
fastighetsbolag med huvudkontor i Eskilstuna. Vårt 
största fastighetsbestånd ligger i Eskilstuna. Vi har 
även fastigheter i Motala, Orsa, Norberg, 
Surahammar och Kolbäck. 

Vi har ca 100 fastigheter med bostäder 
som uppgår till ca 3300 stycken. Vi kan erbjuda 
dig lägenheter från 1 till 7 rum och kök. De 
flesta lägenheterna har egen balkong eller ute-
plats. I Eskilstuna erbjuder vi dig som är student
och heltidsstuderande på Mälardalens högskola 
studentbostäder i bostadsområdena Fröslunda, 
Råbergstorp och Skiftinge. Då får du bland annat 
rabatt under sommarmånaderna.

Vi har bostäder för studenter, familjer och äldre.

Kontaktinformation
www.pagoden.se
Fristadstorget 7A

Box 14173
630 14 Eskilstuna
tel. 016-159350
fax. 016-159359

Pagodens



Utprovning: prototyp 2
Metod: intervju
Ålder: 20 till 55 år
Antal: 15 stycken

Visuella uttrycket

1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning f r du av vad för du av vad för du av vad f retaget vill kommunicera och vad de står för för f r?
2. Vilka tror du de vänder sig till?
3. Om du var ute efter en hyresrätt, skulle liknande informationsmaterial vara 

intressant föintressant föintressant f r dig?
4. Känns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varf r i såfall?
5. Är det för det för det f r mycket eller för mycket eller för mycket eller f r lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varf r i 

så fall?
6. Känns informationsmaterialet enhetligt i utformningen?
7. Övriga kommentarer kring layouten och uttrycket i informationsmaterialen?!

Sammanställning:

Vad tror du företaget vill kommunicera: trivsamt, fräscht, seriöst, hemtrevligt, 
föföf rtroendeingivande, trovärdigt, stilrent, mysighet, gemenskap, trygghet. 8 av 15 stycken nämnde: trivsamt, 
trovärdigt, hemtrevligt och trygghet. 

Vem de vänder sig till: familjer, studerande, ungdomar, äldre, alla. Det var en blandning men där 10 av 
15 nämnde familjer och studenter. 

Intresse av liknande informationsmaterial: 12 av 15 svara de ett defi nitivt ja, medan 2 15 
stycken svarade nja och 1 an 15 nej. Ett ja svarade främst fömst fömst f r att det var relevant information och nja tyckte 
dem som hellre skulle kolla upp informationen på hemsidan och nej sa en föhemsidan och nej sa en föhemsidan och nej sa en f r att de bara skulle kolla upp 
informationen på hemsidan. Annars tyckte alla att det var bra och relevant information och därförförf r intressant.

Tilltalande: 9 av 15 anser det vara mycket tilltalande. Främst fömst fömst f r att de anser att de är lagom med text och 
bild och en luftig utseende nämndes. 3 av 15 tyckte sådär då de mena att det såg ganska vanligt ut men ändå bra 
och tydligt presenterat. 3 av 15 tyckte nej då de ansåg att det såg vanligt och inte så uppseende väckande ut. Det 
nämndes också av 1 stycken att det såg lite trist ut. 

För mycket eller för lite av något: 10 av 15 tyckte det var lagom10 av 15 tyckte det var lagom10 av 15 tyckte det var . 4 av 15 tyckte det skulle vara 
någon mer bild men var osäkra på om det skulle tillföom det skulle tillföom det skulle tillf ra något annat än ett fi nt utseende. Alla tyckte det var 
alldeles lagom med text. 

Enhetlig utformning: alla tyckte det var en enhetlig utformning. Mycket pga. av strukturen av layouten 
tyckte många.

Övriga kommentarer: jättebra bilder. Fler bilder. Mer indelat i texten. Det ser modernt ut. Samma stil. 
Någon fi n bakgrund skulle vara fi nt. Kontaktinformationen behöver inte vara så mycket i centrum av sidan som 
nu. Absolut inte fönu. Absolut inte fönu. Absolut inte f r mycket text. Mer styckindelning. Skulle vilja ha olika texter och bilder för mycket text. Mer styckindelning. Skulle vilja ha olika texter och bilder för mycket text. Mer styckindelning. Skulle vilja ha olika texter och bilder f r studenter och 
äldre. Mer klatschigt. Mer studentigt. En karta kanske. För mycket vitt. En skogsbild skulle vara jättefi nt att ha 
med. Mer luft i texten. Något mer som kan göra att den sticker ut mer. 



Bilaga 6
Prototyp 3



ett område med
gemenskap

I Skiftinge kan vi erbjuda dig allt 
från 1 till 7 ROK. Här fi nns  boende
för familjer och studenter.

Kontaktinformation
www.pagoden.se
Fristadstorget 7A

Box 14173
630 14 Eskilstuna
tel. 016-159350
fax. 016-159359

Skiftinge

Hela Skiftinge är omgiven av natur. 
I Årbyskogen kan du promenera, jogga 
eller åka skidor i motionsspår och i 
centrum fi nns en bouleplan.
     Det är 10 minuters bilfärd till 
Sundbyholms bad, travbana och travbana och travbana
golfbana och 10 minuters cykelväg till 
Eskilstuna centrum. Det fi nns också 
bra bussförbindelser mellan Skiftinge 
och Eskilstuna centrum.
     Vi kan erbjuda lägenheter från 
1 till 7 ROK. De fl esta lägenheterna har 
egen balkong eller uteplats. Gårdarna 
är bilfria och du har möjlighet att hyra 
garage eller parkeringsplats. Det fi nns 
fl era skolor och förskolorskolor och förskolorskolor och f  samt apotek, 
vårdcentral, resturang och pizzeria. 
Under hösten 2007 kommer ett större 

köpcentrum att öppna i Skiftinge. 
     Det fi nns  bredband i varje lägenhet 
som du skaffar genom eget abonnemang 
med Tele2.
     Om du är mellan 18 – 24 år och inte 
har någon kontakt med Pagodens 
Fastigheter i dag kan vi erbjuda dig 
rabatterad hyra. Detta gäller alla 2-3 
ROK i Skiftinge. 
    2 ROK 2800 kr/mån
    3 ROK 3500 kr/mån    
     Studerar du heltid på Mälardalens 
högskola kan vi erbjuda dig billigt 
boende. Både studentkorridor och 
lägenhet. Dessutom får du rabatter 
under sommarmånaderna.
    Studentrum 1500 – 1600 kr/mån
    1 ROK 2300 kr/mån



fastigheter
Begränsa inte dina möjligheter! Tänk efter och känn efter. 

Vilket boende passar just dig?

Vi har bostäder för
studenter, familjer och äldre.

Kontaktinformation
www.pagoden.se
Fristadstorget 7A

Box 14173
630 14 Eskilstuna
tel. 016-159350
fax. 016-159359

Pagoden

Pagoden fastigheter är ett privatägt 
fastighetsbolag med huvudkontor i 
Eskilstuna. 
     Vårt största fastighetsbestånd ligger 
i Eskilstuna. Men har även fastigheter även fastigheter ä
i Motala, Orsa, Norberg, Surahammar 
och Kolbäck. Vi har ca 100 fastigheter
med bostäder som uppgår till ca 3300 
stycken. Vi kan erbjuda dig lägenheter 

från 1 till 7 ROK. De fl esta lägenheterna 
har egen balkong eller uteplats.
     I Eskilstuna erbjuder vi dig som är 
student och heltidsstuderande på 
Mälardalens högskola studentbostäder i 
bostadsområdena Fröslunda, 
Råbergstorp och Skiftinge. Då fåfåf r du 
bland annat rabatt under 
sommarmånaderna.



Utprovning: prototyp 3
Metod: intervju
Ålder: 21 till 45 år
Antal: 15 stycken

Visuella uttrycket

1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning få1. Vilken uppfattning f r du av vad för du av vad för du av vad f retaget vill kommunicera och vad de står för för f r?
2. Vilka tror du de vänder sig till?
3. Om du var ute efter en hyresrätt, skulle liknande informationsmaterial vara 

intressant föintressant föintressant f r dig?
4. Känns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varfönns informationsmaterialet tilltalande? Varf r i såfall?
5. Är det för det för det f r mycket eller för mycket eller för mycket eller f r lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varför lite av text, bild, grafi ska element eller annat, varf r i 

så fall?
6. Känns informationsmaterialet enhetligt i utformningen?
7. Övriga kommentarer kring layouten och uttrycket i informationsmaterialen?!

Sammanställning:

Vad tror du företaget vill kommunicera: tryggt, familjärt, valmöjligheter,öjligheter,ö trivsamt, hemtrevligt, 
gemenskap, boende fögemenskap, boende fögemenskap, boende f r alla, trevlighet, mysigt, lyxigt, seriöst, personligt, exklusivt, prydligt, lugnt. 8 av 15 
stycken nämnde: trivsel, hemtrevligt, trygghet, personligt.

Vem de vänder sig till:  Familjer, vem som helst, unga, barnfamiljer, äldre och studenter. 13 av 15 
svarade familjer och studenter. 

Intresse av liknande informationsmaterial: 14 av 15 var mycket intresserade av liknande 
information. 2 av 15 ansåg att de inte skulle läsa den eftersom säkert en hemsida skulle fi nnas att kolla upp den 
informationen.

Tilltalande: 15 av 15 stycken tyckte det var tilltalande. Men en ansåg att det var fög att det var fög att det var f r mycket vitt. 

För mycket eller för lite av något: 15 av 15 stycken tyckte det var lagom av allt.

Enhetlig utformning: 15 av 15 stycken tyckte det var en enhetlig utformning.  Mycket pga. av layouten, 
logotypen, de grafi ska elementen, fälogotypen, de grafi ska elementen, fälogotypen, de grafi ska elementen, f rgerna och rubrikerna.

Övriga kommentarer: Det känns lite lyxigt, nästan hotelligt på något sätt. För mycket vitt. Gubben 
i informationsmaterialet gör så att man vid föatt man vid föatt man vid f rsta anblicken kan tro att de vänder sig till äldre. Det grafi ska 
elementen gör att det känns lyxigt och seriöst. Mycket informativt. Fint. Mycket tilltalande. Mysiga bilder. 
Vackert och modernt. Snyggt.
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