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Abstract 

Rapporten är resultatet av mitt examensarbete i Textdesign vid Mälardalens högskola. 

På uppdrag av Europaskolan i Strängnäs har ett informationsmaterial utvecklats och 

resulterat i en broschyr. Målgruppen är elever i årskurs nio som ska söka 

gymnasieutbildning. Rapporten beskriver det tillvägagångssätt som använts vid 

framtagningen av det nya informationsmaterialet. Med utgångspunkt i begreppen läsligt, 

läsbart och läsvärt har text, bild och layout utformats för att skapa en informativ och 

målgruppsanpassad broschyr. Metoder som använts är komparation, textanalys och 

litteraturstudier. Utprovningsmetoden som tillämpats är enskilda intervjuer med elever 

på Europaskolan. Slutsatser som dragits är att behovet av designad information ökar i 

dagens mediebrus och att sändarens budskap till mottagaren måste genomgå en 
hermeneutisk process.  
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1. Inledning 

Målet med mitt examensarbete var att utveckla informationsmaterial till Europaskolan i 

Strängnäs. I detta fall handlade det om att informera elever i årskurs nio om 

Europaskolan och deras utbildningar. Med utgångspunkt kring begreppen läsligt (texten 

ska gå att läsa), läsbart (texten ska förstås) och läsvärt (texten ska vara intressant) har 

arbetet koncentrerats till att skapa ett informationsmaterial till blivande gymnasieelever 
som ska välja skola och inriktning. Arbetet resulterade i en broschyr. 

1.1 Målgrupp 

Informationsmaterialet riktar sig till ungdomar i åldern 14-15 år. De kommer från hela 

Sverige, men främst från Mälardalen. De har goda läskunskaper och är måna om sina 

studier.  Målgruppens användningsfrekvens kan variera, men eftersom materialet vänder 

sig till personer som står inför ett val måste deras mål vara att bli informerade om 

skolan och deras utbud av program. Målgruppen som söker till Europaskolan har i 

huvudsak höga betyg då skolan har höga intagningspoäng. Personerna som söker till 

skolan ska vara beredda att studera mycket och sköta skolarbetet. Målgruppen kan även 

behöva ha ett Europaorienterat intresse då Europakunskap genomsyrar samtliga 
program på skolan. 

1.2 Bakgrund och syfte 

Broschyren ska kunna läsas överallt och därför måste den vara lätt att bära med sig. Den 

måste även vara lätt att ta sig igenom eftersom målgruppen tilldelas en stor mängd 

broschyrer och information från olika skolor. Innehållet ska vara kort och koncist och 

informera om det viktigaste. Om mottagaren vill ha mer ytterligare information ska det 

finnas på skolans hemsida. Texten måste besvara väsentliga frågor som kan vara 

avgörande för om målgruppen väljer att söka eller inte. Målgruppsbeskrivningen är 

utförd med boken Användbarhet i praktiken som utgångspunkt (Ottersten & Berndtsson 
2002:64ff).  

Europaskolan ville ha hjälp med att uppdatera och utveckla sitt informationsmaterial, 

vilket resulterade i mitt examensarbete i Textdesign. Anledningen var främst att skolan 

genomförde en omorganisation på skolan och därför behövde uppdatera sitt material. 

Det fanns en folder som hade kompletterats med egenkomponerad information på 

lösblad. Delar av materialet var inte målgruppsanpassat, det var heller inte tillräckligt 

informativt och det var framför allt inte enhetligt. Skolans policy är kvalitet, men då 

materialet inte var enhetligt gav det istället skolan ett mindre enhetligt intryck. 

 

Syftet med examensarbetet var att utveckla och uppdatera Europaskolans 

informationsmaterial, som ges till elever i årskurs nio. Huvudsyftet blev att skapa ett 

nytt informationsmaterial som kommunicerade bättre med målgruppen och som hade ett 
nyproducerat innehåll. 
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1.3 Problemformulering 

Det var svårt att förstå skolans befintliga material på grund av att det inte var enhetligt. 

Materialet var två år gammalt och behövde utvecklas för att fånga målgruppens intresse. 

Dessa problem ledde till problemformuleringen. 

 

• Hur blir ett informationsmaterial bättre genom att utgå från principerna att det 

ska vara läsligt, läsbart och läsvärt? 

 

Till problemformulering fanns fyra frågeställningar som skulle besvaras. 

 

1. Hur producerar jag ett material som kommunicerar med målgruppen? 

 

2. Hur utvecklas ett material som anses vara bra informationsdesign? 

 

3. Hur blir informationsmaterialet tilltalande och tillgängligt? 

 

4. Hur skapas ett material som fungerar över en längre tid? 

 

Problemen var intressanta att utforska för att se hur stor betydelse designad information 

har. Eftersom informationsmängden hela tiden ökar så ställs det även högre krav på hur 

informationen är utformad.  

1.4 Urval och avgränsningar  

Eftersom endast tio veckor stod till mitt förfogande avgränsades arbetet. Fotografier 

användes inte eftersom skolan inte hade några nytagna bilder. Skolan skulle eventuellt 

anlita en fotograf i slutet av maj, men då skulle inte bilderna hinna användas i mitt 

arbete. Materialet har utprovats på elever från Europaskolan, inte på elever i årskurs nio. 

Avgränsningen gjordes då jag ansåg att skolans egna elever kunde hjälpa mig utforma 

ett material som innehöll relevant information och gav en rättvis bild av Europaskolan. 

1.5 Teori 

Den teori som jag utgick från under processen var hur man skapar material som är 

läsligt, läsbart och läsvärt. Dessa begrepp utgjorde grunden för mitt arbete. Teorin har 

varit väsentlig för att kunna skapa ett målgruppsanpassat material som ska förstås av 

mottagaren och vara intressant. I mitt arbete har jag arbetat efter Rune Petterssons teori 

om vad informationsdesign är. 
 

”Informationsdesign är en benämning för en grupp designämnen där syftet är att 

mottagaren ska förstå hur någonting fungerar. Det är ett flervetenskapligt 

akademiskt ämne som omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 

processer för utformning och användning av informationsmaterial. 

Informationsdesign tar utgångspunkt i informationsflödet från sändare till 

mottagare och analyserar varje del av kommunikationsprocessen”  

(Pettersson m.fl. 2004:17).  
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Mitt arbete anknyter till Shannon & Weavers kommunikationsteori, ”Mathematical 

Theory of Communication” (Fiske 2004:17). I mitt arbete har sändarens budskap varit 

den information som Europaskolan ville ge mottagaren och för att informationen skulle 

nå fram fanns det olika faktorer som jag behövde ta hänsyn till. Vilket medium skulle 

skolan använda och hur såg mottagarens situation ut.  Signalen var viktig för att 

mottagaren skulle uppfatta budskapet så som sändaren ville att det skulle uppfattas. 

 
Shannon & Weaver ”Mathematical Theory of Communication” 

1.6 Metod 

Min metod utgjordes av flera moment. Arbetet började med en analys av det befintliga 

materialet (text, layout, formgivning), samt andra skolors material genom så kallad 

komparation. Uppdragsgivaren hade själva utformat en mall för jämförelse av 

Europaskolan och deras konkurrenter (Se bilaga 2). Jämförelsen var inte tillräckligt 

omfattande gällande formgivning, textinnehåll och språk och därför utfördes en djupare 

komparation. Textanalys utfördes på det befintliga materialet med stöd av boken Att 

analysera text (Melin & Lange 2000). Intervjumetodik användes för utprovning av 

materialet. Litteraturstudier användes som stöd vid utformningen av broschyren. Under 

arbetet har ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpats genom att ta fram ett material 

som utprovats, gjorts om och utprovats igen. Varje steg har hjälpt mig att ta fram ett 

material som förbättrats och utprovningarna har konstruktivt visat vad som varit positivt 

respektive negativt med materialet.  

1.8 Tidigare forskning och liknande projekt 

Tidigare arbeten inom området textdesign och informationsdesign samt 

forskningsartiklar har studerats. Det första arbetet var en examensrapport som liknade 

mitt arbete. Rapporten heter Utformning av informationsmaterial- på uppdrag av S: t 

Eskils gymnasium och är skriven av Anna Nolin och Sarah Pettersson (2004). 

Uppdraget från S: t Eskils gymnasium var att revidera ett informationshäfte samt att 

utforma en mall för programbladen till programmen på skolan. Författarnas 

examensarbete har sin grund, enligt rapporten, i begreppen läslighet, läsbarhet och 

läsvärde. Det som var intressant var att se vilka problem de ställts inför och hur de 

löstes. Rapporten innehåller även en komparation mellan skolor i Eskilstuna som var 

intressant att ta del av. Broschyren de skapat fanns som bilaga och jag kunde därför 

jämföra deras resultat med mitt eget. 

 

Det andra arbetet som studerades var Informationsbroschyrer- ett helhetsprojekt från 

idé till tryckning skriven av Katja Makkonen (2001). Författaren hade arbetat med 

företaget Semcon och deras informationsbroschyrer till tre områden på företaget. 
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Makkonen skriver i sin rapport att ”En av de stora svårigheterna var att jag som helt 

utomstående skulle presentera området med rätt ton och rätt känsla i texten”. Liknande 

problem fanns med mitt projekts textmaterial. Mitt problem löstes genom att använda 

skolans elever som utprovningsgrupp istället för den egentliga målgruppen. 

 

Typography: body and dress of a text- a signing mode between language and image är 

en forskningsartikel skriven av Hartmut Stöckl. Författaren har utfört en studie som 

demonstrerar hur semiotiska teorier kan användas för att förstå typografi. Det som var 

intressant med artikeln var hur typografi kan ses som textens ”klädnad” och hur 

typografi säger något om textens innehåll. Författaren skriver att läsaren måste tolka de 

grafiska tecknen för att skapa lingvistisk mening.  Delar av denna artikel kunde 

appliceras på mina tankar kring typografins utformning i broschyren då det var viktigt 

att typsnitten fungerade tillsammans och gav ett enhetligt och intryck. 

 

Forskningsartikeln Designing Information Design, skriven av Dino Karabeg handlar om 

hur kulturförändringar påverkar värdet av att designa information. Författaren skriver att 

för att kunna designa information måste vi titta på kulturen och fråga oss följande 

frågor… 

 

• vilket syfte kan information fylla i vår kultur? 

• hur kan det gynna dessa syften bättre? 

• vilka nya syften kan information tillgodose? 

• hur ska information se ut för att fylla dessa syften? 
 

Resultatet av tekniska förändringar är enligt Karabeg att information kräver design för 

att nå ut idag. Det som kan kritiseras i artikeln är om Karabeg anser att information inte 

var designad tidigare. Man kan anta att information alltid genomgått någon form av 

designprocess, men premisserna för detta har ändrats och blivit allt viktigare i dagens 

mediebrus där konkurrensen om att nå ut förmodligen är större och mängden 

information har ökat. Enligt denna artikel skulle ett informationsmaterial inte väcka 

intresse om det inte finns något mer än bara text. Jag eftersträvade att få text och design 

att samarbeta för att få fram ett informationsmaterial som både informerade och 
attraherade målgruppen.  

2. Projektets genomförande 

För att jämföra fördelar och nackdelar hos informationsmaterial gjordes en komparation 

mellan olika gymnasieskolor. För att en komparation ska kunna ge bästa möjliga 

resultat är det viktigt att utgå från enheter som går att jämföra och olikheter och likheter 

ska kunna beskrivas vid komparation (Ejvegård 2003:4f).  
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2.1 Analys av Europaskolans material 
 

Europaskolans informationsmaterial bestod av en folder och några lösblad som innehöll 

kompletterande information. Analysen visade att Europaskolans material var 

osammanhängande. Foldern gav vid första anblicken ett stelt intryck med sin gråvita 

framsida. Innehållsmässigt var foldern lätt att ta till sig med bilder och färger, men det 

fanns saker som behövde utvecklas. Folderns uppslag var vänstertungt (objekten på 

sidan låg till huvudsak placerade åt vänster) och objektens placering var inte 

balanserade på ett luftigt sätt, vilket gjorde att intrycket blev en kompakt 

sammansättning av objekt. Textinformationen på lösbladen var svårlästa, då 

radlängderna var långa och gjorde det svårt för ögat att följa texten. Texten var däremot 

kort och koncis i foldern, men lite korthuggen. I texten besvaras inte viktiga frågor, till 

exempel vem som betalar skolresorna. Det fanns ingen information om reseersättning 

vid pendling eller om villkor vid inackordering, eller någon hänvisning om vart detta 

kan hittas. 

 

 
Framsidan på Europaskolans 

gamla folder. 

  

Uppdragsgivaren hade nyligen gjort en undersökning; genom fokusgrupper, som bestod 

av elever på skolan, hade de tagit fram ett underlag till förbättringsåtgärder på skolan. 

De hade diskuterat skolans miljö, utbildning, rykte och förväntningar. De hade även fått 

fram vad eleverna tyckte var bra med skolan, samt vad de tyckte var mindre bra och vad 

som borde åtgärdas. Efter undersökningen fick jag ta del av den sammanställda 
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rapporten. Utifrån den rapporten fick jag information om läget på skolan och hur 

eleverna uppfattade skolan. En viktig aspekt som framkom i undersökningen var att 

eleverna var trötta på broschyrer och informationsmaterial eftersom de ansåg sig bli 

överösta med det. Min utmaning blev att få elever i årskurs nio att bli intresserade av 

broschyrer och vilja läsa det material som skolan ger ut. En intressant aspekt är att trots 

att skolans undersökning visade att eleverna är trötta på broschyrer så har skolan gett 

mig uppdraget att utforma en ny broschyr.  

2.1.1 Textanalys 

Textanalysen gav följande resultat: 

• Stilbrott i texten  

• Högtravande ord blandas med moderna, mer slangliknande uttryck och ord  

• Texten är överlag korthuggen, neutral och inte särskilt välkomnande  

• Tonen i textmaterialet är rak 

• Den fonetiska nivån är stel och korthuggen 

• Den lexikala nivån innehåller abstrakta ordval med fackspråklig och ibland 

ålderdomlig härkomst 

• Stilvalören på orden är komplex 

• Den syntaktiska nivån är lämplig i den befintliga foldern 

• Vänsterställd text som upplevs som marginaljusterad 

• Omotiverade engelska uttryck i texten 

 

Textens makrotema var Europaskolan och deras Europaorientering. Texten hade även 

flera mikroteman som behandlar olika fakta om Europaskolan och deras verksamhet, 

bland annat att skolan står för ordning och reda och har studiemotiverade elever. Ibland 

fungerar dock rubrikerna inte som makroteman utan som en del av ett mikrotema. Det 

skulle behöva vara en tydligare struktur mellan dem. Textanalysen är utförd med hjälp 

av Melin och Langes rekommendation för innehåll i en textanalys (2000:14ff). 

 

 

 

Exempel på text, skriven av Europaskolan. 
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2.4 Analys av andra gymnasieskolors material 
 

Uppdragsgivaren bad mig göra en jämförande analys mellan skolan och deras 

konkurrenter. Jag utgick från den mall de tagit fram (Se bilaga 2), men för att kunna 

göra en djupare analys tog jag stöd i litteratur som kunde ge mig flera verktyg till att 

göra en mer heltäckande analys. Skolan fick ta del av den djupare analys som utfördes.  

 

Komparationen fick följande resultat:  
Efter att ha analyserat andra skolors och gymnasieprograms material upptäcktes flera 

rubriker och innehåll som Europaskolan saknade, men som skulle gynna deras 

information utåt. En sådan rubrik var ”Trivsel och trygghet”.  Analysen gav även en 

generell uppfattning om hur skolor informerar sin målgrupp om skolan, deras program 

och profil. Europaskolans material har jämförts med skolor och program som de anser 

är deras främsta konkurrenter. Dessa skolor/program är: 

 

• Thomasgymnasiet (Strängnäs) 

• IB-programmet (Eskilstuna) 

• John Bauer (Eskilstuna) 

• Sjödalsgymnasiet (Huddinge) 

• Cybergymnasiet (Stockholm) 

• Viktor Rydbergs Skola (Stockholm)  

 

Analysen har utförts på skolornas hemsidor, samt deras informationsmaterial som har 

varit utlagda som pdf-filer. Efter att ha jämfört skolorna visade det sig att flera skolor 

hade liknande layout som Europaskolan. Dessa skolor var Viktor Rydbergs Skola och 

John Bauergymnasiet och tillsammans med Sjödalsgymnasiet, Cybergymnasiet och IB-

programmet hade de ett tufft och ärligt textinnehåll, men deras layout var brokig. 

Thomasgymnasiet var den enda av de jämförda skolorna som hade ett mjukt och 

svepande textspråk och en mjuk layout. 

3. Utformning av ny broschyr 

För att få en idé om hur uppdragsgivaren ville att materialet skulle se ut gjordes ett antal 

förslag på layout. Förslagen visade exempel på layout som skulle kunna fungera som 

mall för utformningen av broschyren. Förslagen som visades innehöll en grov 

layoutskiss där textblock, bild, rubrik och format presenterades (Se bilaga 3). 

Tillsammans med uppdragsgivaren diskuterade vi vilka layoutförslag som skulle 

fungera bäst och valde ut två förslag som sedan utvecklades.  

3.1 Utformning av text 

En ny text arbetades fram som grundades på informationen från det befintliga 

materialet. Den skrevs om för att dels möta skolans önskemål om en mjukare ton, dels 

för att anpassas till målgruppen. Skolan ville förmedla positiva värden och samtidigt 

framhålla sin lite striktare profil. Ett problem var hur en text kunde förmedla det strikta 

på ett mjukare sätt. Ett annat problem var att information om skolan och deras program 
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var olika på olika ställen. Lösningen blev att sammanföra information från både folder 

och hemsida. Det var vikigt att redan från början anpassa språket och informationen 

efter målgruppen. Att använda ett enhetligt språk genom hela broschyren var väsentligt 

för att texterna skulle passa tillsammans i sina uttryck, ordval och språknivå. 

För att kunna försäkra mig om att texten inte var för svårläst tog jag hjälp av 

räkneverktyget LIX- läsbarhetsindex. LIX används för att beräkna en texts komplexitet 

(Melin & Lange 2000:75). LIX räknas ut genom att ta den procentuella andelen långa 

ord, ord med fler än 6 bokstäver, och medelantalet ord per mening (http://www.lix.se/ ).  

 

LIX 33 för skönlitteratur, lätt text 

LIX 39 för dags- och veckopress är, medelsvår text 

LIX 47 för saklitteratur, svår text 

LIX 56 för facklitteratur, mycket svår text 

(Melin & Lange 2000:166) 

 

Texterna som skrivits om hade ett LIX som varierade. Vissa texter hade ett LIX som 

motsvarade lättläst medan andra texter motsvarade svårläst. Texterna skulle vara lätta 

att läsa, men nivån på texten skulle inte vara alltför lättläst då målgruppen inte har den 

typen av lässvårigheter. Det finns undantag, som exempelvis dyslexi, men texten är lätt 

att läsa då radlängderna och styckena är korta. I brödtexten används direkt tilltal. 

Europaskolan ville gärna ha ett direkt tilltal och därför blev det du, ni och vi-tilltal i 

texten. En annan anledning till att använda direkt tilltal var för att den som läser ska 

känna sig utvald, men samtidigt var det viktigt att använda dessa på ett sätt som inte 

blev utpekande. Antalet direkta tilltal är mindre i den nya texten än i skolans gamla 

material. Du skrivs med liten bokstav vilket det inte gjordes tidigare och jag anser att 

det minskar den utpekande effekten. 

3.2 Typografi 

Typografin har varit väsentlig i arbetet eftersom det är en del av den grafiska formen 

och ett verktyg för att göra texten så lättläst och läsvärd som möjligt. Typografin får inte 

vara svårläslig eller hindra mottagaren i dennes läsprocess. I utprovningen användes 

typsnitt med serifer i brödtexten. Fördelen med serifer är att det automatiskt blir en linje 

som gör det lättare för läsaren att följa texten och att många är vana med att läsa typsnitt 

med serifer genom dagstidningar och skolböcker (Hellmark 1998:26).  

 

I samtliga förslag har sanserifer använts i rubrikerna, det vill säga typsnitt utan serifer. 

Till rubriker testades Arial i vissa förslag och det mer moderna Bauhaus 93 i andra 

förslag. Anledningen till att använda en sanserif var för att få en kontrast till brödtexten, 

genom att sanserifen skiljer sig i utformningen mot antikvan då den har en enklare 

bokstavskonstruktion och därför lämpar sig i rubriker av kortare slag (Hellmark 

1998:26f). Bauhaus 93 är även den en sanserif, men bokstäverna har en modern 

utformning och kan ibland uppfattas lite svårläst. Jag ville ändå prova att använda två 

olika typsnitt till rubrikerna för att kunna utprova vilket som fungerar bäst i detta syfte 
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och vilket som skulle kunna tilltala målgruppen mest. Bauhaus 93 fungerade inte 

eftersom typsnittet uppfattades som svårläst på grund av att dess tjocka utformning 

kräver lite mer tolkning. Därför byttes Bauhaus 93 ut mot typsnittet Gill Sans, en 

sanserif, som var mer läslig på grund av den mjukare och öppnare formen på 

bokstäverna. När vi läser registrerar vi ordbilder och för att kunna göra det krävs det att 

bokstäverna är signifikanta och lätta att urskilja, då människan vid bokstavsperception 

gör en form av särdragsanalys (Hallberg 1992:99). I brödtexten testades även Garamond 

Regular vilket utprovningspersonerna ansåg var ett tilltalande typsnitt. Det slutliga valet 

av typsnitt blev Gill Sans i rubriker och Garamond i brödtexten, då resultatet av 

utprovningen visade att dessa två typsnitt föredrogs i broschyren. 

Utprovningspersonerna tyckte att Gill Sans var lätt att tolka och att Garamond var 

mjukare än Times New Roman. Enligt Bo Bergström förenar mjukheten och 

öppenheten dessa två typsnitt (2007:128f). 

Bauhaus 93 Exempel på typsnittet Bauhaus 93 

Garamond  Exempel på typsnittet Garamond 

Gill Sans  Exempel på typsnittet Gill Sans 

 

Vid rubriksättningen har jag arbetat med att få en kontrast till brödtexten både 

storleksmässigt och färgmässigt.  

 

 

Detta är ett exempel på hur färg- och 

storlekskontrast använts i broschyren. 

 

I boken Rubriker- bruk och missbruk (2003:18) citerar Rune Pettersson S. O. Stalfelt. 

Stalfelt menar att rubriken är en del av budskapet och att rubriken är fristående. Genom  

rubriken får läsaren snabbt en uppfattning om textens innehåll, vilket leder till om 

läsaren blir intresserad eller inte. I broschyren har rubrikerna varit en viktig del och för 

att de bidrar till att väcka intresse hos läsaren. Rubriken ska sammanfatta innehållet i 

den tillhörande texten och ge en klar bild av innehållet. I broschyren har även så kallade 

paratexter (Pettersson 2003:26) använts i form av faktarutor (tågtider) och framhävda 

citat. Sannolikheten att texter blir lästa är större om det finns paratexter med i texten 
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(Pettersson 2003:26). Citaten som använts är från kända personer vars yrke kan relateras 

till respektive program, Kemi/Fysikprogrammet har till exempel ett citat av Albert 

Einstein. Utprovningen visade att citaten var mycket uppskattade för att de bidrog med 

ett annorlunda inslag.  

 

 

Ett av citaten som används i broschyren. 

 

3.2.1 Kontraster 

Om en text ska underlätta läsningen är det viktigt att texten har en bra luminans mot 

bakgrunden (Ware 2004:83). För att skapa en bra struktur på innehållet i texten måste 

det finnas storlekskontraster (Pettersson m.fl. 2004:203). Storlekskontrasten användes 

för att skapa hierarki i layouten för att leda läsaren i den ordning texten helst ska läsas. 

Färgkontraster användes i vissa rubriker och även i brödtexten för att framhäva rubriken 

eller ordet. 

 

 

Färgkontrasten användes för att framhäva vissa delar av texten. De som var väsentliga 

markerades med färg, medan resten av var svart. 

 

Utprovningen visade att färgkontraster fungerade mycket väl och att det blev lättare för 

läsaren att komma ihåg rubriker och vissa citat när de lyftes fram med en färg som 

skiljde sig från resten av texten. I den slutliga versionen av broschyren användes 

rubriker med svart färg mot vit bakgrund. Den svarta färgen gav en hård kontrast till den 

vita bakgrunden, men för att få en mjukare kontrast trycktes broschyren på ett gultonat 

papper. Ett svagt gultonat papper ökar även läsbarheten (Koblanck 2003:235). 

3.2.2 Brödtext 

Jag arbetade med två typer av format på broschyren, A4 och A5. I formatet A4 sattes 

brödtextens storlek i 12 punkter. I formatet A5 sattes texten i 10 punkter. Flera av 

utprovningspersonerna påpekade dock att 10 punkter var svårläst, men de tyckte att 12 

punkter var lite väl stort. Det brukar vara lämpligt att sätta brödtext i 10-12 punkter om 
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texten är avsedd att läsas av människor med normal syn (Hellmark 1998:27). 

Broschyrförslagen hade två olika typsnitt på brödtexten, två förslag hade Times New 

Roman, Regular och två förslag hade Garamond. X-höjden varierar beroende på typsnitt 

och det var därför viktigt att utprova teckensnittets storlek då x-höjden kan påverka 

läsbarheten (Hellmark 1997:47). 

 

När jag arbetade med texten var det inte bara viktigt hur den kommunicerade 

innehållsmässigt, utan också hur den kommunicerade rent utseendemässigt med läsaren. 

För att få en rak och tydlig start på textraderna använde jag vänsterjusterad text. Den 

ojämna högerkanten ger dessutom en varierad och dynamisk form på stycket som 

underlättar läsningen då ögat har lättare att följa raderna (Pettersson m.fl. 2004:208f). 

Broschyren som tagits fram har en rubrik med tillhörande text per sida. Texten är 

skriven i korta textrader för att underlätta för läsaren och bidra till att läsaren ska kunna 

få en bra överblick av innehållet. För att läsaren inte ska tappa bort sig i texten, med för 

långa ögonrörelser, rekommenderas att inte använda fler än 55-65 tecken per rad, men 

radlängden bör inte vara kortare än 35-45 tecken per rad (Hellmark 1998:31). Denna 

rekommendation varierar beroende på källa, men samtliga källor som undersökts 

rekommenderar att tecknen ska ligga mellan 50-65 tecken. Texten har korta stycken och 

blankrad för att få texten mer lättläst, något som uppskattades av utprovningspersonerna 

då de lätt kunde hitta vad de sökte efter i texten och radlängderna i broschyren har 

mellan 50-60 tecken per rad.  

3.3 Layout 

För att broschyren skulle ge ett balanserat intryck, men ändå inte bli tråkig arbetade jag 

med en asymmetrisk formgivning. Målet var att alla sidor skulle vara intressanta för 

läsaren. Därför arbetade jag med både text och bild på de uppslag som presenterar 

programmen. Tanken var att bilden skulle ha en relation till texten och på så sätt tillföra 

ett mer intressant inslag på dessa sidor. Sidorna om programmen var viktiga då de är 

avgörande för om läsaren blir intresserad av att söka en utbildning eller inte.  

 

Bilderna grupperades nära texten för att läsaren lätt ska kunna koppla ihop objekten. 

Tanken var att form, färg, kontraster och illustrationer skulle framhäva texten och 

behålla läsarens intresse genom hela broschyren, något som är viktigt när mottagaren får 

information från flera avsändare samtidigt, till exempel under en mässa. Kan man väcka 

läsarens intresse och sedan behålla det så ger det en bra bild av informationen och dess 

budskap. 

 

I den slutliga versionen minskades skolans logotyp ner och placerades en bit från 

rubriken. Framsidan innehöll då både skolans namn som en rubrik samt logotypen, för 

att skapa igenkänning med hjälp av logotypen men samtidigt ha en rubrik på framsidan 

av broschyren.  
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3.5 Färg  
 

Det var svårt att bestämma om materialet skulle symbolisera skolans Europaprofil, eller 

om det skulle frångå det och vara mer fantasiinspirerat. Oavsett vilken inriktning 

materialet skulle få ville jag använda mig av färgen blå som bas. Dels för att blått 

återfinns i skolans logotyp, dels för att blått symboliserar vatten, lugn och har auktoritet 

i den traditionella betydelsen (Sisefsky 1995:73). Jag ville även få med färger som 

symboliserar gemenskapen och värmen på skolan. Därför valde jag att arbeta med en 

färgkombination av blått och rött. Rött ses som en varm färg och blått som en kall färg, 

men även som en mjuk färg (Danger 1987:56). ”Om en komposition skall genomarbetas 

stilrent i en bestämd kontrast, måste alla andra kontraster hållas tillbaka…” (Itten 

1971:46). Denna rekommendation tillämpades vid färgsättningen då ljusa färger 

användes för att skapa en större kontrast till bilderna och på så sätt framhäva dessa i 

layouten. 

 

Ungefär 10 % av den manliga befolkningen har problem med färgseendet (Ware 

2004:99). Det var därför viktigt att välja färger som var lätta att urskilja från varandra. 

Svart text mot vit bakgrund har ett bra kontrastvärde, men för att undvika att den röda 

texten smälte in i den blå bakgrunden användes en ljus blå färg och en mörk röd färg. 

Att använda en ljus färg gör att objektet känns lätt, och därför valdes en ljus blå färg på 

broschyrens framsida och på kanterna i broschyren. Illustrationerna gavs mörkare 

färgtoner för att ge broschyren tyngd och för att mörka färger fungerar bra till den 

ljushet som bakgrunden har (Danger 1987:56).  

3.6 Format  

Till den första utprovningen arbetade jag med stående A4-format, liggande A5-format 

och stående A5-format. Utprovningspersonerna ansåg att ett tillgängligt material ska 

vara lätthanterligt och därför föredrog de liggande A5. Ett mindre format med en mindre 

mängd text föredrogs. De påpekade att när man söker gymnasieutbildningar blir man 

överöst med broschyrer och information. Därför måste information väcka intresse och 

vara lättöverskådlig samt ha ett bra flöde i informationen. Utprovningen visade att 10 

punkter upplevdes som större på ett A4 med mycket tom yta runt texten, medan samma 

storlek upplevdes mindre på ett A5. Det slutliga valet av format blev liggande A5. Valet 

gjordes främst på grund av funktionen och anpassningen till mängden information 

(Bergström 2007:225). Ett mindre format blir mer lätthanterligt för användaren och då 

även mer tillgängligt.  

3.7 Bilder/illustrationer  

Utprovningen visade att materialet upplevdes som stelt utan bilder. För att ge 

broschyren ett mjukare uttryck användes illustrationer. Utprovningarnas resultat visade 

att illustrationerna var uppskattade, men att bilderna vore mer informativa om de 

avspeglade något i programmens innehåll. Några av utprovningspersoner tyckte att 

broschyren skulle bli mer intressant om illustrationerna innehöll symbolik eller 

metaforer. 
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Nya presentativa1 illustrationer arbetades då fram som hade en anknytning till 

respektive program. Europaprogrammets illustration visade Eiffeltornet, som 

representerar en del av Europas historia och som jag anser har hög igenkänning. 

Artesprogrammet representeras av en gitarr som används som en metafor för kreativitet 

och konst. Kemi/Fysikprogrammet presenteras med kemiska vätskor i rör som var en 

bra metafor för innehållet i det programmet. Företagarprogrammet representeras av en 

portfölj och en plånbok. Portföljen och plånboken blev en metafor för företagande, 

ekonomi och affärsbranschen. Vid utformning av illustrationerna utgick jag från 

föremål med hög igenkänning som skulle kunna fungera som metaforer. Texten blev ett 

verktyg som förklarade metaforernas innebörd för att hjälpa läsaren att kunna göra 

kopplingen mellan text och bild. Bilderna får även en metonymisk funktion då delen 

representerar helheten (Bergström 2000:102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiffeltornet Gitarr Kemiflaskor Portfölj 

En anledning till att använda illustrationer istället för fotografier var för att skapa ett 

material som fungerar över en längre tid. Att använda fotografier resulterar i att skolan 

måste uppdatera sitt informationsmaterial oftare om det ska vara aktuellt. Bilder kan ha 

flera kontexter, både yttre och inre och för att bilden ska kommunicera måste man ta 

hänsyn till sändarkontexten, den miljö där bilden är skapad, och mottagarens kontext, 

den miljö där bilden ska läsas (Eriksson & Göthlund 2004:39). En illustration kan 

visserligen bli omodern, men då snarare i bildstilen än i uttrycket. Några av 

utprovningspersonerna ansåg att illustrationer eller grafiska element gör att intresset för 

texten hålls uppe under läsningen.  

4. Utprovning 

Intervju är en indirekt metod och jag har använt mig av den fria intervjun där 

utprovningspersonen har full frihet att formulera sitt svar. Till den fria intervjun 

                                                        
1 Presentativa bilder visar hur någonting ser ut och har sitt ursprung i den informativa bilden. (Bergström 

2007:160) 
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formulerades ett antal frågor (Se bilaga 1). Fördelen med en fri intervju är att 

utprovningspersonens subjektiva intryck och värderingar får komma fram. Anledning 

till valet av metod var att den skulle ge ett kvalitativt resultat, det vill säga att det 

resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman 1998:31). Fem elever 

från Europaskolan utgjorde utprovningsgruppen, tre flickor och två pojkar från årskurs 

ett till tre. Utprovningen gjordes i enskilda utprovningar med eleverna och genomfördes 

i en lugn och enskild miljö utan störningsmoment på skolan (Ekholm & Fransson 

2002:13).  

 

Första gången presenterades fyra förslag på broschyr för dem. Utprovningspersonerna 

fick ”tänka högt” under den fria intervjun och sedan ställdes följdfrågor (Se bilaga 1a). 

De åsikter som framkom under första utprovningen genererade fyra bearbetade 

broschyrer som utprovades ytterligare en gång. Samma utprovningspersoner användes 

vid utprovning 2 för att en jämförelse skulle kunna göras med de första förslagen samt 

för att samtliga var mycket duktiga på att ge konstruktiv kritik, vilket jag ansåg skulle 

gynna utvecklingen av materialet i positiv riktning, då kritiken gav mig möjlighet att 

väga fördelarna mot nackdelarna. 

4.1 Utprovning 1 

I några förslag användes ett symmetriskt upplägg, men huvuddelen av 

utprovningspersonerna föredrog en asymmetrisk balans då det skapade större intresse 

för de olika objekten. Layouten har varit genomgående luftig, men för att läsaren ska 

uppfatta objekten som att de hör ihop har jag arbetat med gestaltlagarna. Närhetens lag 

användes vid placering av rubriker och brödtext för att markera rubrikens samhörighet 

med brödtexten, då objekt som ligger nära varandra uppfattas som att de hör ihop 

(Frank ur Pettersson m.fl. 2004:223).  

 

Efter den första utprovningen var det två förslag som samtliga tyckte representerade 

skolan bäst. Det ena förslaget var mer fantasiinspirerat och innehöll illustrationer. Det 

andra förslaget påminde om det befintliga materialet, men med andra färgval. Samtliga 

utprovningspersoner föredrog formatet A5 då de tyckte att det var ett behändigare 

format som man lätt kunde ta med sig. Några föreslog en sammanslagning av dessa två 

förslag och samtliga var positiva till illustrationer istället för fotografier. Under den 

första utprovningen var målet att konstruktivt granska layout, illustrationer och upplägg. 

För att texterna skulle bli noga granskade fick varje utprovningsperson ett häfte med 

samtliga texter med sig hem. På så sätt kunde de läsa igenom och reflektera kring 

texterna i lugn och ro. I slutet av häftet fanns frågor som rörde texterna och innehållet. 

Frågorna rörde struktur, ordval, innehåll, rubriker, citat och om texterna gav rätt 

spegling av skolan, se resultatet av textutprovningen i utprovning 2. Sammanställning 

av utprovning 1 (Se bilaga 1b). 

4.2 Utprovning 2 

Till denna utprovning utformades fyra nya förslag (Se bilaga 1d) som baserades på den 

första utprovningen. Andra utprovningen fokuserade mest på texten och dess innehåll. 
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Inga följdfrågor användes utan istället diskuterades de olika delarna i layouten. Texten 

hade kompletterats med frågor som jag gick igenom tillsammans med 

utprovningspersonen (Se bilaga 1c). 

 

Samtliga utprovningspersoner tyckte att texterna gav rätt bild av Europaskolan och att 

texterna var läsliga, läsbara och läsvärda. Ett problem som kom fram under 

utprovningen var att det fortfarande var problematiskt att skapa ett enhetligt material 

som blandar det strikta och det mjuka. Textmässigt hade utprovningspersonerna ingen 

negativ kritik, bortsett från rena faktaaspekter. Samtliga tyckte att texten vände sig till 

målgruppen, att den var lätt att läsa och förstå och att den var intressant och hade en 

mjukare framtoning än de gamla texterna. De tyckte att mängden text var rätt för att 

man som läsare skulle hålla intresset uppe genom hela broschyren och på så sätt göra 

innehållet mer tillgängligt. De ansåg även att texten gav rätt återspegling av skolan och 

att språknivån var anpassad till målgruppen.  

 

Utprovningen ledde till ett vägval, då åsikter gick isär. Två tyckte att den strikta 

layouten var mer tilltalande och representativ för skolan, medan de andra tyckte bättre 

om de mer fantasiinspirerande layoutförslagen. Jag blev tvungen att väga fördelarna mot 

nackdelarna för respektive förslag.  

 

Det faktum som fortfarande kvarstod var att layouten kunde få lite av båda 

inriktningarna, d.v.s. att blanda det strikta med det fantasifulla och mjuka. Färgmässigt 

tyckte några att det var för kalla färger. Färgade rubriker uppskattades och även den 

roströda färgen på citaten i en broschyr, dock blev rubrikerna svarta i slutversionen då 

det gav en bättre kontrast till det röda i mellanrubriker och citat. 

5. Resultat 
Efter utprovningar och omarbetningar resulterade mitt examensarbete i en broschyr. 

Broschyrens format blev liggande A5, färgvalet blev blått, rött och svart. Bilderna blev 

fyra presentativa bilder som fungerade som metaforer för programmens inriktningar. 

För slutligt resultat av broschyr (Se bilaga 5).  

 

6. Slutdiskussion 
När projektet startade ansåg jag att Europaskolans nuvarande material kunde utvecklas 

mycket och var fast besluten att göra något annorlunda och kreativt. Annorlunda och 

kreativt behöver inte vara överdrivet och innehålla färgexplosioner, men det behöver 

heller inte bli tråkigt. Det som hjälpte mig under processen var att sträva efter att skapa 

ett material som skulle bli läsligt, läsbart och läsvärt. Ett problem var att få deras 

korthuggna och raka texter att bli mer inbjudande och mjuka, men att det fortfarande 

skulle vara tydligt att skolan står för ordning och reda och söker studiemotiverade 

elever. Det som var svårt var att sätta rubriker som lockade till vidare läsning och som 

representerade textens innehåll. Efter att ha undersökt andra skolors material hittade jag 

några rubriker som jag valde att använda i Europaskolans broschyr.  

 



Sidan 20 av 40 

En aspekt som funnits i åtanke under projektet är huruvida en broschyr är det mest effektiva 

mediet. Man ska välja det medium som passar bäst för meddelandet/budskapet (Pettersson 

2007a:34). Är då en broschyr det mest användbara mediet för att kommunicera med den 

tilltänkta målgruppen då eleverna uttryckt att de tröttnat på informationsmaterial och 

broschyrer?  

 
I mediebruset är en broschyr kanske inte det bästa valet av medium, enligt mig. 

Reflektionerna kring detta ledde till att jag tog fram ett antal flyers/flygblad (Se bilaga 

4a och 4b). En flyer kan vara fördelaktig då den inte innehåller lika mycket information 

utan fungerar mer som en intresseväckare. Jag gjorde flera alternativ på flyer, en som 

presenterade samtliga program och fyra som gav mer ingående information om 

respektive program. En flyer kan vara fördelaktig då ett sådant val av medium kan skilja 

sig från andra skolors sätt att kommunicera. En kompletterande hemsida kan dessutom 

öppna nya möjligheter då till exempel ljud och rörliga bilder kan ge mottagaren en mer 

interaktiv upplevelse. 

 
Fördelarna med en broschyr är många. Den ger mottagaren en känsla då man håller i 

den. En broschyr kan ge mottagaren den mest väsentliga informationen, men även 

hänvisa till hemsidan. Broschyren förmedlar ett budskap genom informationen och dess 

design, något som kan vara avgörande för att mottagaren ska bli intresserad av skolans 

utbildningar. Fördelen är också att broschyren kan sparas och läsas flera gånger, till 

exempel hemma, på tåget, i bilen eller på bussen. Mottagaren behöver inte ha tillgång 

till dator och broschyren ger mottagaren svar på de flesta frågor. Nackdelen är att en 

broschyr kan vara mindre kostnadseffektiv och att den inte kan uppdateras omgående 
utan att behöva tryckas på nytt.  

7. Käll- och metodkritik 
För att kunna skriva en text som dels var målgruppsanpassad, dels gav en rättvis bild av 

skolan bestod utprovningsgruppen av Europaskolans elever.  Fördelarna var fler än 

nackdelarna att välja bort den egentliga målgruppen, årskurs nio. Flera av 

utprovningspersonerna har nyligen lämnat årskurs nio och kunde ge mig insikt i hur och 

varför de sökt, vilken information de saknade och hur de skulle beskriva skolan efter ett 

års studier där. 

 

Materialet hade med fördel utprovats på den tilltänkta målgruppen. Tiden räckte inte till 

och därför kommer en sådant utprovning eventuellt att genomföras efter examensarbetes 

slut. En sådan utprovning hade gett ett mer realistiskt resultat av utprovningen. Trots det 

anser jag att den respons som utprovningspersonerna gav mig har hjälpt mig utforma ett 

material som ger rätt bild av skolan och programmen.  

 

Den litteratur som använts i examensarbetet är vald efter dess relevans och trovärdighet 

för att få validitet i arbetet. Litteraturen som använts har gett mig relevant stöd vid 

utformningen av broschyren. Den litteratur som valts har jag ingen anledning att tvivla 
på då jag anser att de är äkta, oberoende och tendensfria (Thurén 2005:13). 
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För att pålitligheten och relevansen skulle vara så stor som möjligt har jag letat efter 

relativt nyutgivna utgåvor. Några böcker som använts är äldre, då nyare upplagor inte 

fanns. Litteraturen och de elektroniska källorna har hjälpt mig i arbetet att utforma ett 

bra informationsmaterial och jag ser ingen anledning att tvivla på innehållet i källorna.  

8. Slutsats 

Efter att ha utprovat materialet insåg jag att information behöver designas och att det 

behöver vara läsligt, läsbart och läsvärt för att målgruppen ska ta sig tid att läsa texten. 

Slutsatsen blev att även om texten ser lätt och luftig ut så ökar sannolikheten att 

mottagaren läser informationen. Om materialet innehåller bilder ska dessa knyta an till 

texten och ha en gemensam kommunikation av budskapet till läsaren. Förslagen som 

utprovades var av olika karaktär, trots det fanns det inga större skillnader mellan vad 
pojkarna och flickorna tyckte om de olika förslagen.  

Jag skulle vilja koppla mitt arbete till Dino Karabegs artikel och återigen poängtera 

vikten av designad information. Idag är det viktigt att ha en tanke bakom budskapet för 

att helheten ska kommunicera med mottagaren och för att budskapet verkligen ska nå 

fram. Genom att utgå från begrepp som läsligt, läsbart och läsvärt kan man underlätta 

för sändaren att nå mottagaren. Kommunikationsmodellen har fungerat som ett bra stöd 

i arbetsprocessen då det varit väsentligt att ha både sändare och mottagare i åtanke. 

Bortser man från en av dessa är det lätt att missa något i processen som leder till god 

informationsdesign. Med hjälp av utprovningar blir materialet bättre och får ett mer 

genomarbetat budskap och formgivning. Utprovningarna var det hjälpmedel som förde 

min process framåt och som gjorde att slutresultatet blev en genomarbetad, informativ 

och målgruppsanpassad broschyr. Förhoppningen är att skolan ska börja använda 

materialet till hösten och att det kommer att kunna användas under en längre tid utan att 
behöva göra omfattande förändringar av layout, struktur och bilder. 
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10. Bilagor  

Bilaga 1a 

Testfrågor 

 
 
 
Framsida 
1. Vilken broschyr tilltalar dig mest? 
Varför? 
 
Innehåll 
1. Vilket upplägg tilltalar dig mest? 
2. Hur fungerar text och bild tillsammans? 

-Textblockens storlek 
-Bildblockens storlek 
-Rubrikernas storlek 

3. Vad tycker du om färgvalet? 
-Bild 
-Text 

4. Vad är din spontana reaktion när du tittar på innehållet? 
5. Kommer informationen i rätt ordning? 
6. Är det för mycket information i broschyren/för lite? 
 

Övriga frågor 
1. Om det låg ett antal broschyrer på ett bord, skulle du ta någon av dessa? 

Varför? 
2. Tilltalar broschyren både killar och tjejer? 

Om ja: varför 
Om nej: varför 

3. Vad tycker du om baksidan? 
Saknar du någon information/är det för mycket information? 

4. Vad tycker du om logotypen- jämför med den befintliga? 
5. Vill du hellre se fotografier, eller illustrationer? 
6. Om du jämför dessa broschyrer med Europaskolans gamla folder, är de bättre eller sämre 
än den gamla foldern? 
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Bilaga 1b 

Sammanställning av resultat från utprovning 1 

Samtliga tyckte att förslag 2 tilltalade dem mest och två utprovningspersoner tyckte även att 

förslag 1 tilltalade dem. Det som tilltalade dem var färgerna, figurerna (illustrationerna) och 

formatet (liggande A5 och stående A4). Fyra utprovningspersoner av fem ansåg att A5-

formatet var mest lätthanterligt. Den femte tyckte att det kunde vara lite större än A5, men 
mindre än A4. 

Samtliga tyckte att text och bild fungerade väl tillsammans, men några ville ha större storlek 

på texten i förslag 2. Fyra utprovningspersoner ansåg att färgerna i förslag 2 fungerade bäst 

och representerade skolan på ett bra sätt. Positiva reaktioner på färg i rubrikerna som lyfte 
fram och markerade. 

Utprovningspersonernas spontana reaktioner på innehållet var att rubrikerna var bra, lagom 

mängd text, bra balans på sidorna och bra disposition. Några efterlyste representativa bilder i 

broschyren. Samtliga ansåg att informationen kom i rätt ordning och att mängden information 
var lagom (det väsentliga fanns med). 

Om förslagen på broschyrer låg på ett bord så skulle alla i utprovningsgruppen ta någon av de 

förslagen framför skolans gamla folder. Utprovningspersonerna svarade olika på frågan om 

broschyrerna tilltalar både tjejer och killar. Samtliga tyckte att förslag 2 var neutral på grund 

av färgvalet och bilderna, men två tyckte även att förslag 1 var neutralt, medan tre tyckte att 
förslag 3 var neutral. 

Informationen på baksidan hade en välkomsttext vilket utprovningspersonerna upplevde som 

positivt och välkomnande. Upprepning i form av logotyp och hemsidans adress tyckte de var 
bra att ha på baksidan. 

Logotypens placering rådde det oenighet om. Tre utprovningspersoner föredrog logotypen 

liggandes längst ner i hörnet på broschyren, medan en utprovningsperson föredrog att den var 

placerad direkt efter texten (Europaskolan Strängnäs) och en utprovningsperson tyckte att 
vilket som fungerade. 

Fotografier eller illustrationer rådde det också delade meningar om. Några ville ha fotografier 

på skolans byggnader, men några ansåg att det skulle bli ”plottrigt” och att det egentligen inte 

var husen som var intressanta. En utprovningsperson saknade karta över Strängnäs, men 

övriga ansåg att det inte behövdes. Fotografier blir fort omodernt hänvdade vissa och att det 
därför kunde vara bättre att få in symbolik i illustrationerna istället. 

Samtliga utprovningspersoner tyckte att de nya förslagen var bättre än skolans gamla material. 

De tyckte bland annat att de nya förslagen var mer moderna och lockande samt att de passade 
målgruppen. 
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Förslag till utprovning1 

 
 

 

 

 
Förslag 1- framsida 

 
Uppslag i broschyren 

  
 

 
 

 
Förslag 2- framsida 

 
En sida i broschyren 
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Förslag 3- framsida 

 
En sida i broschyren 

 

 

  

Förslag 4- framsida En sida i broschyren 
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Bilaga 1c 

Texter och frågor till utprovade texter 

 

 

Upplägg på text som utprovningspersonerna fick med sig hem. 
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Frågor som följde med utprovningstexterna. 
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Bilaga 1d 

Förslag till utprovning 2 

 

Förslag 1- framsida 

 

 

Förslag 1- uppslag 

 

  

Förslag 2- framsida En sida i broschyren 
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Förslag 3- framsida 

 

 

Förslag 3- uppslag 
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Förslag 4- framsida 

 

 

 

Förslag 1- uppslag 
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Bilaga 2 

Positionering Europaskolan 

Var finns Europaskolan idag (och imorgon) på nedanstående skalor när det gäller 
kommunikationssätt, jämfört med nedanstående konkurrenter?  

Hur är vårt formspråk? Hur är textinnehållet? (Med ”mjuk och svepande” nedan menas t.ex. 

”snällt” textinnehåll, text som ej nödvändigtvis är relevant, eller där det kanske inte finns 

verklighet bakom orden. ”Tuff och ärlig” betyder att man utan omsvep talar om ”hur det är”.) 

Kanske nedanstående skalor har fel fokus? Finns det andra parametrar som är 

intressantare/viktigare/mer träffsäkra? (Modernitet, innehåll, annat?) Kom gärna med egna 
förslag! 

Ansökningarna till Europaskolan läsåret 07/08 visar att våra främsta konkurrenter är 

Thomasgymnasiet, Strängnäs 

IB, (Rekarne) Eskilstuna 

John Bauer, Eskilstuna 

Sjödalsgymnasiet, Huddinge 

Cybergymnasiet, Stockholm 

 

Vi vill dock konkurrera bl.a. med Viktor Rydbergs Skola i Stockholm. 
Jämför gärna ES med dessa skolor. Placera ut skolorna i de två diagrammen. 

Strikt/formellt 

 

 

 

 

Mjuk och svepande   Tuff och ärlig 

Textinnehåll/samtalston 

 

 

 

                       Brokigt 

 

Diagram 1. Europaskolan idag i förhållande till sina konkurrenter 
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                      Strikt/formellt 

 

 

 

                                          

 Textinnehåll/samtalston 

 

Mjuk och svepande    Tuff och ärlig 

 

     

 

Brokigt 

 

 

Diagram 2. Europaskolan imorgon i förhållande till sina konkurrenter 
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Bilaga 3 

Skisser på layoutförslag 
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Bilaga 4a 

Förslag på flyer för samtliga program 

 
 

Framsida på flyer 
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Bilaga 4b 

 

Baksida på flyer 
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Bilaga 5 

Broschyr- slutlig version 

 

Framsida på broschyr 

 

 

Uppslag 1 

 

 

Uppslag 2 
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Uppslag 3 

 

 

Uppslag 4 
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Uppslag 5 

 

 

 

Baksida på broschyr 

 


