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Abstract 
Jag har arbetat med att producera ett informationsmaterial för nya hyresgäster hos 
hyresvärden Ydewalls i Katrineholm. Jag har använt mina kunskaper inom 
informationsdesign, textdesign och grafisk form för att utforma materialet.  
   Syftet med informationsmaterialet är att ge de nya hyresgästerna den information som de 
kan tänkas behöva under tiden de bor i lägenheten. Ydewalls vill genom att förbättra sitt 
material minska antalet onödiga förfrågningar från hyresgästerna. 
   Jag har arbetat efter min huvudfråga: hur skapas ett informationsmaterial utifrån de 
principer som finns inom informationsdesign? För att få svar på min fråga använde jag mig av 
metoder som litteraturstudier, komparation, deskription, enkätundersökning samt 
utprovningar.  
   Genom att göra medvetna val inom typografi, rubriksättning, text och bilder har jag kunnat 
framställa ett enhetligt informationsmaterial som är informativt, läsbart och har hög läslighet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När det blev dags att börja söka efter ett examensarbete tog jag kontakt med Ydewalls 
Affärsbyrå i Katrineholm. En vän till familjen jobbar där och jag blev tipsad om att de kanske 
skulle ha ett projekt som skulle passa mig. Min kontaktperson på företaget, VD Susanne Staf, 
berättade att de hade planer på att förnya sitt informationsmaterial till våren och att de gärna 
tog emot hjälp. 
 
Ydewalls Affärsbyrå är en hyresvärd placerad i centrala Katrineholm. De har flera olika 
fastigheter med lägenheter runt om i staden. De hade en önskan om att förbättra det befintliga 
informationsmaterial som går ut till nya hyresgäster. De vill genom en förbättring av 
materialet minska antalet frågor från hyresgästerna och få ett enhetligt material där all 
information är samlad på samma ställe.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att ta fram ett informationsmaterial för de nya 
hyresgästerna hos Ydewalls. Materialet ska ha hög läsbarhet1 och läslighet2 och 
innehålla den information som en ny hyresgäst efterfrågar.  
 

1.3 Målgrupp 
Informationsmaterialet ska vända sig till alla nya hyresgäster hos Ydewalls. Informationen 
kommer att ges ut till hyresgästerna i samband med att de skriver kontrakt för en lägenhet. 
Målgruppen är därför ganska bred, men Ydewalls vill att informationen först och främst ska 
rikta sig till personer som inte tidigare bott i lägenhet. Informationen som finns med i 
materialet är främst sådan information som är bra att ha då man inte har någon erfarenhet av 
ordningsregler och hur man underhåller en lägenhet. Den primära målgruppen är därför yngre 
personer3 i 20-års åldern som flyttar till egen lägenhet för första gången, eftersom det är vid 
första flytten informationen behövs som mest. Den sekundära målgruppen är de personer 
utöver den primära målgruppen som flyttar in i en lägenhet hos Ydewalls. 

                                                
1”Läsbarhet Vi måste anpassa såväl texter som bilder så att de passar för varje enskild målgrupp.” (Petterson, 
Rune, 2008:297) 
2 Läslighet. 1) God läslighet är alltid ekonomiskt förmånlig. Dålig läslighet blir dyrbar. 2) Läslighet bestäms 
främst av texternas och bildernas tekniska utförande.” (Petterson, Rune, 2008:297) 
3 Min enkätundersökning visar att den vanligaste åldern att flytta hemifrån till en egen lägenhet är mellan 18 och 
21 år 
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1.4 Frågeställningar 
Min huvudfråga är: hur skapas ett nytt informationsmaterial utifrån principer inom 
informationsdesign? 
 
Till min huvudfråga har jag även några underfrågor som jag behöver ha svar på för att 
producera ett bra resultat. Dessa underfrågor är: 
 

• Hur skrivs information med hög läsbarhet? 
• Hur skapas god läslighet? 

- Text och bilder. 
- Rubriksättning. 
- Typografi. 

• Hur utformas materialet så att det passar situationen och inbjuder till läsning? 
 

Utöver dessa frågor behöver jag veta hur det befintliga materialet ser ut och vilka 
problem det medför samt undersöka hur andra hyresvärdars material ser ut.  
 

1.5 Avgränsningar 
I mitt examensarbete kommer jag inte gå in på att analysera de bilder som finns med. Jag har 
själv tagit bilderna som finns med i materialet, men jag kommer inte att fokusera något på 
informationsdesignen i dessa bilder. 
    
Många hyresvärdar har sin information på Internet vilken även min uppdragsgivare planerar 
att ha. Jag kommer inte hinna, inom tidsramen för denna kurs, gå in närmare på att anpassa 
materialet för webben. Därför kommer jag inte heller jämföra mitt material med annat 
befintligt material som finns på Internet. 
 
Min text är endast anpassad för svensktalande och kommer inte göras lättläst i den 
bemärkelsen att den kommer att vara anpassad för personer med språksvårigheter eller 
för icke svensktalande. 
 
Jag har valt att inte ta upp principen läsvärde i mitt arbete. Jag anser att informationen i 
materialet endast har värde för de hyresgäster som behöver den, ingen annan kommer 
att behöva läsa informationen.  
 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 
Informationsmaterialet kommer att produceras utifrån principer för informationsdesign. För 
att veta hur jag skulle gå tillväga behövde jag ta reda på varför informationsdesign behövs för 
att producera ett bra informationsmaterial. Nästa steg blev att integrera informationsdesign i 
det jag producerar. Jag valde att koncentrera mig på den del av informationsdesign som berör 
läslighet och läsbarhet. De är i detta fall viktiga komponenter som behövs för att 
informationsmaterialet ska uppfylla sitt syfte. Jag behövde även se över vilka teorier som 
finns angående grafisk form och utformning av en grafisk produktion. 
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1.6.1 Informationsdesign 
Enligt Rune Pettersson, professor i informationsdesign, är informationsdesign en benämning 
för en samling vetenskapliga områden där syftet är att mottagarna ska förstå hur något 
fungerar. Informationsdesign är även ett vetenskapligt ämne som berör flera andra 
kunskapsområden. Dessa områden innefattar språk, konst, kommunikation, kognition och 
information (Pettersson, Rune 2004:17).  
 
I mitt arbete behövs Informationsdesign för att kunna producera informationsmaterial på bästa 
sätt. Materialet måste ha hög läsbarhet och läslighet för att uppfylla sitt syfte, att informera 
målgruppen (Pettersson, Rune 2002:45).  
 
För att skapa läslighet i mitt informationsmaterial utgick jag från Rune Petterssons 
anvisningar:  

 
A printed text in books, handouts, reports and other printed documents must 
have good legibility. Therefore the information designer will have to: 
• Use clear, direct, simple and transparent typography. 
• Use a common typeface, between nine and twelve Pica points, for continuous 
text in a book, a pamphlet, or a report. 
• Restrict the number typefaces and only use a few per information material. 
(Pettersson, Rune 2007:40) 
 

Läsbarheten i ett budskap bestäms av hur väl innehållet och presentationen är anpassat 
för läsarna (Pettersson 2007:55). För att skapa läsbarhet följde jag Petterssons 
anvisningar för hur man bäst skapar läsbarhet i tryckta medier.  
 

Texts for information materials must have good readability. Language as well 
as the style should be correct to avoid distracting the readers. The information 
designer will have to: 
• Use an active voice and avoid too many details. 
• Use a style guide and make the message comprehensible for the intended 
receivers. 
• Make an overall check of language, writing style and terminology before 
the script can be confirmed as an original. 
(Pettersson 2007: 56) 

1.6.2 Grafisk form 
Informationen som ska skapas ska inte läsas från början till slut utan hyresgästerna förväntas 
leta reda på informationen när de behöver den. Därför behövdes en grafisk form och layout 
som tydligt visar den informationen som läsaren söker. 
 
”Grafisk form handlar om att visuellt berätta och förmedla information, underhållning eller 
budskap av olika slag” (Frank, Lasse 2004:201). I mitt fall handlade det endast om 
information som ska förmedlas på ett tilltalande sätt.  
 
Materialets utformning är en mindre folder, som ska kunna sparas och tas fram vid 
behov. Eventuellt ska materialet kunna sättas in i en pärm. Därför behövs en layout som 
är anpassad efter dessa förutsättningar. Hyresgästen måste genom att titta på materialet 
se att det är något som ska sparas och inte slängas efter att ha läst igenom det en gång. 
För att uppnå detta måste den grafiska formen vara attraktiv att titta på och att den 
måste inbjuda till läsning (Sless, David 2004:26).  
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1.7 Metoder 
Här presenteras de olika metoder jag använt mig av i mitt arbete. Metoderna som 
används har guidat mig till svaren på min frågeställning. 
 
1.7.1 Litteratursökning 
Jag har arbetat efter den forskningsprocess som visas i boken Rapporter och uppsatser 
(Backman, Jarl 1998:69). Där beskrivs en metod om hur man använder sig av 
litteratursökning. Metoden innebär att litteratursökningen börjar med en fråga som ska 
besvaras och den blir sedan en problemställning. För att lösa problemet söker man efter 
information som sedan utvärderas och väljs ut. Efter det kan informationen analyseras 
och tolkas. Jag sökte efter litteratur och artiklar som kunde vara användbara i mitt 
arbete: grafisk form, typografi, språk och text. 
 
Bibliotekets databaser har används för att få fram den litteratur och det material som har 
behövds för att kunna gå vidare med problemlösningen. Jag har följt de råd som finns under 
kapitlet ”Vetenskapliga tekniker” i boken Vetenskaplig metod (Ejvegård, Rolf 2003:45). Där 
beskriver författaren hur man kan leta reda på mer litteratur inom ett visst ämne, genom att se 
över referenserna i en viss bok. De flesta av mina frågor går att besvara genom att läsa den 
kurslitteratur jag har haft i olika kurser under utbildningen. Men jag har även sökt efter andra 
relevanta böcker och fann många böcker som passade mitt ämne. 

1.7.2 Kvantitativa metoder 
Kvantifiering av data betyder att det kan räknas eller anges i termer som motsvarar 
siffror (Ejvegård 2003:36). Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod för att 
kunna presentera mätbara resultat angående min målgrupp och dess åsikter. För att ta 
reda på åsikter och kunskaper gjordes därför en enkätundersökning. Enkäter är en 
kvantitativ metod som utmynnar i numeriska observationer (Backman 1998:31). 
 
Vid textframställning i materialet kommer Läsbarhetsindex (LIX) används för att få en 
uppfattning om vilken nivå texten ligger på. För att räkna ut LIX-värdet på en text tar 
man medeltalet ord per mening och andelen långa ord (fler än sex bokstäver) i 
procent (www.lix.se). 
 
1.7.3 Deskription 
Deskription betyder enkelt att beskriva vad man ser (Ejvegård 2003:32). I och med 
användandet av denna metod analyserades Ydewalls befintliga material, både text och 
layout, för att få en uppfattning om hur mycket som kommer att behöva ändras. Det är 
viktigt att det finns en systematik i metoden (Ejvegård 2003:32), för att all fakta som 
samlas in behöver visa på någonting. Jag försökte därför få fram den sortens 
information som jag har nytta av i framställandet av det nya materialet. Jag tittade 
speciellt på hur materialet hängde ihop, hur tydligt avsändaren visades och vilken 
känsla materialet ingav. 
 
1.7.4 Komparation 
Min uppdragsgivare bad mig se över hur liknande informationsmaterial ser ut hos andra 
hyresvärdar för att få fram fler idéer om vad som kan finnas med. Detta kallas 
komparation och betyder att man utgår ifrån enheter som går att jämföra och tar upp 
båda olikheter och likheter (Ejvegård 2003:41f).  
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Metoden användes för att det är en väldigt bra metod för att få fram fler idéer till 
utformningen av produkten. Jag fick då även se vad andra hyresvärdar tycker är viktig 
information. Efter en jämförelse av de olika materialen analyserades iakttagelserna och 
gav en bra grund för framtagningen av ett nytt material.  
 
Även det nyproducerade materialet kommer jämföras med det material som Ydewalls 
använder sig av i dag. Denna jämförelse gjordes som en del i den sista utprovningen för 
att få utprovningspersonernas utlåtande angående de förändringar som gjorts.  

1.7.5 Analyseringsmetoder 
Efter att information har samlats in behöver den analyseras för att kunna få fram ett 
resultat som kan användas i rapporten och i uppbyggnaden av materialet. För att 
analysera information finns flera olika metoder, beroende på vilket typ av material som 
ska bearbetas (Lindblad, Inga-Britt 1998:26). Jag kommer att använda mig av 
statistikprogram vid analys av enkätmaterial, för att få fram tabeller över enkätsvaren. 
Information som samlats in via litteratur, vetenskapliga artiklar och eventuella 
intervjuer kommer lagras i min dator. Det är ett bra sätt att göra informationen 
lättillgänglig och jag har då möjlighet att söka bland materialet. (Lindblad 1998:27). 
 

1.8 Utprovningsmetoder 
För att kunna göra användartester finns det ett flertal olika metoder att använda sig av. I 
dessa förutsättningar upplever jag att de strukturerade användartesten fungerar bäst. Då 
får användaren ett antal uppgifter som ska utföras samtidigt som denna tänker högt 
(Ottersten, Inger & Berndtsson, Johan 2002:99). Denna metod för tester kommer 
användas när det gäller läsligheten och läsbarheten av materialet. Utprovning av språket 
i texten kommer att ingå i de senare utprovningarna. Då bads användaren läsa igenom 
texten och reagera på det som stod skrivet. Även det är ett slags ”tänka högt”-test. 
Utprovningspersonerna fick även svara på ett antal frågor om materialet i helhet och 
även utföra några mindre uppgifter som gick ut på att hitta rätt information.  
 

1.9 Tidigare forskning 
För att orientera mig i ämnet har jag valt att läsa två vetenskapliga artiklar, publicerade i 
Information Design Journal, som handlar om design och layout. Tidigare examensrapporter 
inom informationsdesign har även lästs igenom.  
 
A model of genre in document design, är ett konferensbidrag skrivet av Judy Delin, John 
Bateman och Patric Allen. I artikeln skriver författarna om skillnaden mellan språk som talas 
och språk som skrivs. De menar att talat språk innehåller gester medan skriven text innehåller 
visuella element för att kommunicera. För att visa på något i skrift använder vi typografi, 
marginaler och rubriker och får egentligen samma resultat som när vi använder gester när vi 
talar, båda formerna av markering handlar om kommunikation. (Delin, Judy 2002:56). Jag har 
i mitt arbete använt mig av denna typ av kommunikation gentemot läsaren och med hjälp av 
typografiska element och rubriker markerat det viktiga i innehållet. 
 
I artikel Designing public documents skriver David Sless om hur man på bästa sätt fångar 
läsarens uppmärksamhet och får läsaren intresserad av texten. Han har i artikeln listat fem 
attribut som uppmuntrar läsning: 
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• Credible 
• Respectful of them 
• Attractive 
• Physically appropriate 
• Socially appropriate 

 
Alla dessa punkter har jag under projektets gång behöva ta hänsyn till. Även om jag kallar det 
målgrupp, situation, trovärdighet och attraktivitet.  
 
En examensrapport som hittades tog upp begreppen läslighet och läsbarhet. I rapporten, 
Enhetligt informationsmaterial med hjälp av en designrapport (2007) skriver författaren Lisa 
Rönngren att i hennes projekt så har begreppen varit vägledande för framställningen av 
informationsmaterialet, precis som med mitt projekt. Det var intressant att läsa denna rapport 
eftersom vi har arbetat efter en liknande teori och har ungefär samma syfte, att skapa ett 
informationsmaterial som ska vara läsbart och läsligt. Vi har dock använt oss av olika 
referenser, vilket gör att vi har arbetat efter olika riktlinjer när det gäller produktionen av 
materialet. Genom att se över referenserna i rapporten har jag hittat nya fakta som varit 
användbara inom mitt arbete.  
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2 Projektets genomförande 
”Ett informationsmaterial är den fysiska representationen av ett visst informativt budskap som 
är avsedd för en viss målgrupp, är utformat på ett visst sätt, har ett visst syfte och förmedlas 
med hjälp av ett medium.” (Pettersson, Rune 2008:385). Enligt Pettersson ska ett bra 
informationsmaterial ha en tydlig struktur, vara relevant, läslig, läsbar och läsvärd med 
hänsyn till den givna målgruppen. Därför behöver materialet uppfylla krav på god ekonomi, 
korrekt innehåll, samt god språklig och teknisk kvalitet. 
 

2.1 Befintligt material 
Ydewalls befintliga material består av sex olika lösblad samt en liten folder producerad av 
Fastighetsägarna. De olika lösbladen upplevs inte sammanlänkade på något sätt då de är 
skrivna med olika typsnitt och teckengrad. Ydewalls logotyp ser olika ut på varje blad, vilket 
ger ett intryck av att informationen kan vara oaktuell.  
 
Det finns information som endast riktar sig till en viss fastighet, vilket är skrivet med handstil 
på de papper det gäller. Ydewalls måste därför hålla reda på vilka papper som ska med till 
vilka fastigheter. Hela materialet ger en rörig känsla och det är inte lätt för hyresgästen att 
hålla reda på dessa papper. Ett av bladen har information om felanmälan, vilket är skrivet med 
en stor rubrik vilket tydligt visar vad informationen handlar om. Längst ner på sidan finns en 
liten rubrik som lätt kan missas av hyresgästen. Denna information handlar om tv-utbudet och 
om sophämtning, vilket kan anses vara viktig information (bild 2).  
 
Två blad är utskrivna från Internet och innehåller information om tv-kanaler från Canal 
Digital och telefonnummer till Tele2. Informationen om kanalutbudet gäller inte alla 
lägenheter hos Ydewalls och är därför inte korrekt att ge ut till alla hyresgäster. Utskriften är 
även av väldigt dålig kvalitet och svår att läsa (bild 3).  
 
Utskriften från Tele2 innehåller en lista med telefonnummer längst ner på sidan. På överdelen 
av sidan finns delar av webbsidan med. De telefonnummer som finns med på listan går till 
olika kundtjänster inom Tele 2, det nummer som Ydewalls hyresgäster förväntas ringa om de 
får problem med sin kabel-tv är förkryssat (bild 1).  
 

 
 

 
 

 
 

Bild 1. Bild 2. Bild 3. 
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2.2 Jämförelse 
Genom att jämföra Ydewalls material med andra hyresvärdars material kom jag fram 
till att även många andra hyresvärdar har problem med sitt material. En av de 
hyresvärdar jag besökte visste inte ens vad för information jag var ute efter. Efter ett tag 
fick jag dock ett häfte producerat av Fastighetsägarna, alltså ingen hyresvärdspecifik 
information. De hyresvärdar som hade information att ge ut till sina hyresgäster har inte 
heller lagt ner någon större energi på att anpassa materialet eller att göra det 
användbart. De flesta hyresvärdar verkar ha all sin information på nätet, där de även har 
mer plats att ge en djupare information. Därför känns det inte riktigt att jämföra denna 
information med det som finns i tryckt form. Det är enklare att få plats med all 
information på webben än i en tryckt folder och där gäller andra regler för typsnitt och 
teckengrad än för tryckt media.  
 
De hyresvärdar som endast delar ut information som Fastighetsägarna har producerat 
ger inte ut något specifik information. I Fastighetsägarnas folder tas allt viktigt upp vad 
gäller ordningsregler, städning etc., men om hyresgästen har hyresvärdspecifika frågor 
måste de ändå ringa till hyresvärden.  
 
Genom att se över annan information fick jag idéer om vilken sorts information som 
kan vara bra att ha med och vilken som kan kännas överflödig. Jag har även hämtat 
inspiration från information som finns på nätet eftersom den information ofta var mer 
utförlig och det var lättare att se hur man kunde dela upp informationen i rubriker.  
 

2.3 Enkätundersökning 
Enkäten (bilaga 1) delades ut till 40 slumpvis utvalda personer runt om på högskolan. 
Att dela ut enkäten till Ydewalls nuvarande hyresgäster var ej ett alternativ, eftersom 
det kunde bli för tidskrävande och risken för att enkäterna inte skickades tillbaka var 
för stor. Genom att dela ut enkäten runt om på högskolan fick jag en bra blandning av 
åldrar och kön som svarade, både ur den primära och sekundära målgruppen.  
 
Personerna fick svara på frågor om informationsmaterial för hyresgäster och även 
frågor om när de först flyttade hemifrån. Svaren samlades sedan in och sammanställdes 
för att få veta vilken information som ansågs vara viktigast. Genom att använda mig av 
den metoden fick jag på ett enkelt sätt fram information från många olika människor.  
 
Enkäten var främst till för att få reda på vilken information i mitt material som ansågs 
vara viktigast, så att jag kunde bestämma ordningen på de olika rubrikerna. De rubriker 
som fanns att välja på bestämdes genom uppdragsgivarens önskemål om vad som ska 
finnas med i materialet. Eftersom inte alla rubrikerna var helt klara innan enkäten 
delades ut frågade jag även om de ansåg att någon information saknades. Jag hade även 
med frågor för att ta reda på i vilken ålder det är vanligast att flytta hemifrån. Det 
visade sig att de flesta utfrågade flyttade hemifrån mellan 18-21 år, vilket är min 
primära målgrupp.  
 
Diagram 1 visar hur gamla de som svarade på enkäten var när de flyttade till sin första 
egna lägenhet. Av dem som svarade på enkäten var det endast två som aldrig bott i en 
egen lägenhet. Därför baseras detta diagram på 38 personer. 
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Diagram 1.  
 
 
Eftersom två personer fyllt i enkätundersökningen fel räknades deras svar bort. Då 
deras synpunkter inte kunde räknas med är medeltalet på följande tabeller uträknat på 
38 personer.  
 
I enkäten fick personerna fylla i med siffrorna 1-10 vilken information det tyckte var 
viktigast till minst viktig. Siffran 1 stod för viktigast och 10 för minst viktigt. Tabellen 
nedan visar en sammanfattning av hur personerna satt sina siffror.  
 

 
Allmänna 

ordningsregler Felanmälan Störningar Brandvarnare Tvättstuga Sophantering Skadedjur Bredband 
Kabel-

tv Utflyttning 
1:or 12 15 1 0 2 3 0 2 0 3 

2:or 9 11 1 2 1 7 1 3 1 4 

3:or 3 4 9 4 6 4 2 5 1 2 

4:or 4 3 8 6 4 6 1 0 5 1 

5:or 3 2 5 4 10 1 2 4 5 2 

6:or 3 1 9 2 6 5 4 3 3 2 

7:or 1 0 1 8 3 4 9 6 4 1 

8:or 2 0 3 3 1 3 9 3 6 7 

9:or 1 0 1 3 4 3 6 6 6 6 

10:or 0 2 0 6 1 2 4 6 7 10 
Tabell 1. 

 
Efter att ha sammanställt allas numreringar räknades ett medeltal ut för varje rubrik, 
vilket presenteras i nedanstående tabell (tabell 2). Här gäller samma skala som på 
enkäten, där 1 är mest viktigt och 10 minst viktigt. 
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2.55 Felanmälan 

3.15 
Allmänna 
ordningsregler 

4.76 Störningsjour 
4.92 Sophantering 
5.23 Tvättstuga 
6.28 Brandvarnare 
6.34 Bredband 
6.76 Utflyttning 
6.78 Kabel-tv 
7.23 Skadedjur 

Tabell 2. 
 
Utifrån dessa resultat kunde en rubrikordning som skulle tilltala de flesta läsare 
bestämmas. Jag har dock valt att lägga informationen om utflyttning under en egen 
huvudrubrik eftersom det är väldigt mycket information som skulle få plats under den 
rubriken. Jag har även tagit hänsyn till att vissa rubriker hör mer ihop än andra. 
Felanmälan var den rubrik som enkäten visade var mest viktig. Den rubriken har dock 
lagts som rubrik nummer två eftersom Allmänna ordningsregler är något som alla som 
flyttar in måste ta del av. Min uppdragsgivare anser även att de ordningsregler som 
finns ska vara lätta att hitta och att det är den första informationen som alla nya 
hyresgäster måste läsa. Felanmälan är något som kanske inte görs av alla, det beror helt 
på vilka problem som kan uppstå i lägenheten.  
 

2.4 Layout 
Syftet med informationsmaterialet är att informera därför valdes en välstrukturerad 
formgivning (Frank 2004:202). En alltför likformig och kontrastlös layout kan dock bidra till 
ointressant läsande. Därför varierades utseendet lite från sida till sida för att öka läsarens 
intresse (Frank 2004:202f). Genom att använda både bilder och blommor får materialet ett 
mer varierande uttryck. Text och bilder är placerade på ett sådant sätt att de inte stör varandra, 
vilket även visas i mina utprovningsresultat.  
 
Enligt Lennart Hansson, författare till boken Grafisk design (2004), betyder layout att lägga ut 
text och bild på en yta. Man behöver även bestämma format, satsyta, spalter och marginaler. 
Att disponera innehållet, välja typsnitt, bildmaner, färg och papperskvalitet är även det viktigt 
för layouten.  

2.4.1 Format 
Ydewalls hade från början bestämt att de vill ha informationen på ett stående A4, eftersom de 
vill att materialet ska kunna sparas i en mapp eller pärm. A-serien är det format som är 
vanligast i Sverige och det är oftast mest ekonomiskt att använda sig av detta standardformat 
eftersom tryckerier och papperstillverkare anpassar produktionen efter den. (Frank 2004:205).   
 
Eftersom Ydewalls vill att materialet ska vara lätt att förvara och spara, eventuellt i en pärm, 
behövde formatet anpassas efter detta. Innermarginalen gjordes ganska bred eftersom det ska 
vara möjligt att slå hål i pappret utan att förstöra texten.  

2.4.2 Typografi 
Eftersom en normalt läskunnig person inte läser text bokstav för bokstav, utan läser ett par ord 
åt gången måste typsnittet ge en tydlig ordbild som hjälper läsaren att identifiera ordet (Frank 
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2004:208). För att skapa god läslighet valde jag att använda mig av typsnittet Times i 
brödtexten4. Det är ett vanligt typsnitt och de flesta känner igen det. Att använda ett typsnitt 
som de flesta är vana vid att läsa bidrar till att läsarna har lättare att känna igen de ordbilder 
som teckensnittet skapar (Frank 2004:209). Typsnittet Times är en antikva5 som lämpar sig 
bäst för löpande text. Det beror bland annat på att serifferna6 hjälper läsaren att följa 
textraden. Antikvan har även flera unika detaljer som gör att bokstäverna är lättare att urskilja 
(Hellmark, Christer 2004:26). Brödtexten är satt i 12 punkters teckengrad. Enligt Rune 
Pettersson (2008:106) är det den storlek en brödtext bör ha för att skapa god läslighet.  
 
I boken Rubriker – Bruk och missbruk (2003) skriver Rune Pettersson att typografins 
viktigaste funktion är att förklara, förtydliga och betona det som är viktigt i ett budskap. 
Därför har telefonnummer och webbadresser markerats med ett annat typsnitt i texten. På så 
sätt sticker de ut och blir lättare för läsaren att hitta. I Svenska skrivregler, utgiven av svenska 
språknämnden, står det även man för att framhäva nyckelord genom att sätta orden i fet stil. 
(Svenska skrivregler 2000:59). De markerade orden är satta i Arial Bold. Eftersom 
bokstavshöjden i Times och Arial bold skiljer sig, behövdes de markerade orden sättas i en 
lägre teckengrad (Hellmark, Christer 1997:47).  
 

 
Exempel på markerad text.  
 
Jag har använt mig av tre olika typsnitt, vilket är lagom många för att skapa god läslighet och 
för att det inte ska förvirra läsaren (Pettersson 2007:40). 

2.4.3 Bilder 
Bilderna som finns med i materialet är bilder på Ydewalls olika fastigheter samt deras entré, 
samt deras logotyp. Logotypen placerades i översta vänstra hörnet för att på ett tydligt sätt 
markera vem avsändaren är. 
 
I mina avgränsningar har jag förklarat att jag inte kommer att lägga någon större 
informationsdesignaspekt på bilderna eftersom jag anser att jag inte har all den kunskapen jag 
behöver. Jag har själv tagit merparten av bilderna. Två utav dessa är dock från Ydewalls 
befintliga bildbank. Bilderna i materialet uppnår sitt syfte att bidra med färg till materialet 
samt visa upp Ydewalls olika fastigheter.   
 
De grafiska elementen, blommorna, har jag ritat i Illustrator och har samma blåa färg som 
logotypen och rubrikerna. Enligt mina utprovningar behövdes något mer än endast bilder, för 
att ge materialet lite extra färg. För att bilderna och blommorna skulle passa bättre 
tillsammans lade jag till en blå ram runt fotografierna (bild 4).  
 

                                                
4 ”En längre löpande text. Typograflöner baserades tidvis på ett pris per satt rad. Brödtext gick fort att sätta och 
gav sättaren pengar till dagligt bröd.” (Hellmark, Christer 2004:24) 
5 En benämning för våra vanligaste bokstavsformer. Typsnittet har breda lodräta och smala vågräta streck, tunna 
men tydliga seriffer, samt runda öglor och tydligt åtskilda bokstäver. (Pettersson, 2008:81) 
6 ”avslutande tvärstreck på bokstäver i vissa teckensnitt” (Pettersson, 2008:645). 
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Bild 4. 
 

2.4.4 Färg 
Vid mitt första möte med Ydewalls tog jag upp frågan om färger för att se om de hade någon 
färg de brukar använda sig av i sina material eller om deras logotyp hade en färg de ville 
använda sig av i detta material. Jag fick svaret att deras logotyp var svart och att de inte hade 
några speciella företagsfärger. På de första skisserna användes orange därför att den färgen 
återfanns på deras hemsida.  
 
Vid andra möte med Ydewalls fick jag reda på att deras logotyp egentligen var blå och att de 
helst ville ha den färgen med i materialet. Därför gjordes ändringar på alla skisser och från 
och med då användes blått som huvudfärg.  
 

 

 

 

Ydewalls logotyp Färg på rubrikerna 
 
För att mjuka upp kontrasterna i materialet används en ljust gul bakgrund istället för vit. 
Utprovningarna visade att den gula bakgrunden var bättre än den vita. Inför tryckningen av 
materialet togs dock bakgrunden bort och materialet trycktes istället på ett naturfärgat papper.  
 

2.5 Text 
För att skriva nya texter utgick jag från de befintliga texter som Ydewalls använder sig av 
idag. Eftersom jag inte var fullt insatt i vilken information som är viktig att förmedla så läste 
jag igenom andra hyresvärdars material för att få mer idéer om vad som är viktigt att ha med. 
Tillsammans med min uppdragsgivare bestämdes vilka rubriker som skulle vara med i 
materialet och utifrån det började texterna skrivas. Det var viktigt att inte ha med några 
faktafel, så därför fick Ydewalls kontrollera texten med jämna mellanrum. 
 
Jag har undvikit att ha med allt för svåra ord och gjort meningarna så lättlästa som 
möjligt. Genom att inte krångla till språket och undvika onödiga detaljer, bidrar det till 
en högre läsbarhet (Pettersson 2007:56). Enligt mina utprovningar uppfattades språket 
som enkelt och lättläst. De tyckte det var bra att texten var uppdelad i flera olika 
stycken vilket gjorde att det inte kändes tungt att läsa. 
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För att göra informationen tydlig och undvika missförstånd används tydliga och förklarande 
rubriker och långa ord och meningar har undvikits (Zetterlund, Joakim 1997:70). Den löpande 
texten är skriven med du-tilltal för att på så sätt tilltala läsaren direkt.  
 
I texten finns även stycken som innehåller instruerande text. Dessa meningar börjar med en 
uppmaning och är skrivna i aktiv form (bild 5) för att på så sätt göra det lättare för läsaren att 
följa instruktionerna (Asp, Peter 2007). 
 

 
Bild 5. 

2.5.1 LIX 
Att beräkna LIX-värdet användes endast som en hänvisning för vilken nivå texten ligger på. 
LIX kan vara svårt att använda på längre texter och kan visa ett opålitligt resultat. Eftersom 
jag kopierade in hela textdokumentet så följde även rubriker med, vilket kan ge fel resultat. 
Enligt LIX (http://www.lix.se) så har min text läsbarhetsindex 35, vilket betyder att den 
klassificeras som lättläst.  
 
Målet med att använda mig av LIX var att se så att texten inte var allt för svårläst. Eftersom 
LIX endast ger en fingervisning om läsbarheten i texten så utfördes även utprovningar på 
textens språkliga nivå. 

2.5.2 Rubriker 
”En rubrik är en fristående kort text som beskriver och introducerar en efterföljande text.” 
(Pettersson, Rune 2003:11). Rubrikerna har alltså till uppgift att underlätta för läsaren att ta 
till sig innehållet och hjälpa läsaren att hitta det den söker. Därför användes rubriker som 
omedelbart visar vad texten handlar om. Då får läsarna snabbt en uppfattning om de vill läsa 
vidare vid den rubriken eller inte (Pettersson 2003:18). 
 
Jag har använt mig av tydliga rubriker i tre olika rubriknivåer som förmedlar strukturen på ett 
bra sätt. Det gör att texten blir överskådlig och varje rubrik är presenterad på ett tydligt sätt 
med hjälp av den grafiska formen och placeringen (Pettersson 2003:12).  
 
Texten är uppdelad i fem huvuddelar, alla presenterade med en tydlig huvudrubrik som visar 
på innehållet och har ett nära samband med texterna (Pettersson 2003:119). Huvudrubrikerna 
är satta i teckensnittet Hobo std och är satta i 24 punkter, vilket är en större teckengrad än 
underrubrikerna och brödtexten. Huvudrubrikerna har därför en kraftfull kontrast mot den 
övriga texten så det finns ingen tvekan om var texten börjar och slutar (Frank 2004:216).  
Underrubrikerna är satta i Arial Bold, 14 punkter och ligger vid sidan om brödtexten eftersom 
det ger en tydligare överblick över innehållet (bild 6). Vid utprovningarna var detta den 
rubriksättning som fick mest positiva kommentarer.  
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Enligt Rune Pettersson ska man vara försiktig med att använda olika typsnitt i rubriker och 
brödtext eftersom det kan bidra till sämre läslighet. Han menar även att det finns typsnitt som 
passar mer eller mindre bra ihop (Pettersson 2003:29). Eftersom ett så pass vanligt typsnitt är 
använt i brödtexten så ville jag använda mig av ett rubriktypsnitt som skiljde sig från resten av 
texten. Utprovningspersonerna ansåg att typsnittet Hobo std var mer tilltalande än en vanlig 
sanserif7, för det hade en mjukare framtoning och kändes inte stel och tråkig. Typsnittet 
ansågs, på ett positivt sätt, vara mer som en grafisk komponent än en rubrik. 
 

 

 

Bild 6. 

2.5.3 Radlängd 
För att texten ska kunna vara läslig och läsbar hölls rader mellan 55-60 tecken långa i 
brödtexten. Längre rader än så ger för långa ögonrörelser och ökar risken för att läsaren tappar 
bort sig. Om läsaren tappar bort sig och behöver söka sig tillbaka för att hitta rätt upplevs det 
som att läsrytmen blir hackig och texten upplevs som svårläst (Frank  2004:213). 

                                                
7 ”En teckenfamilj med optiskt lika tjocka linjer. Sanseriffer har inga seriffer som bokstäverna i de olika 
antikvastilarna” (Pettersson 2008:636). 
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3 Utprovningar 
Utprovningarna på materialet gjordes i tre olika omgångar. Utprovningarna har gjorts för att 
se om texten fungerar samt hur layout och färg fungerar för ändamålet. Att göra utprovningar 
är en itterativ process (Krug, Steve 2006:135). Jag har därför skissat – provat – skissat under 
hela kursen. Under tiden jag har skissat har några små utprovningar utförts på de personer 
som var i närheten just då. Utprovningarna, ”quick and dirty”, hjälpte mig med små saker i 
materialet, så som formulering av text, placering av bilder med mera. Dessa utprovningar, 
som gjordes tidigt i projektet, kommer inte redovisas under detta kapitel eftersom inga 
anteckningar gjordes då ändringarna utfördes på plats.  
 
Alla utprovningar är gjorda på tre personer. Utprovning 2 och 3 är dessutom gjorda på samma 
personer. Enligt Steve Krug, författare till boken Don’t make me think, är det bättre att göra 
flera rundor av utprovningar med få personer än att försöka pressa in så många testpersoner 
som möjligt i en runda. Efter att ha fixat till de problem som uppkom i första utprovningen är 
det mer troligt att de tre personerna hittar fler problem vid andra utprovningen, då de inte 
fastnar vid de första problemen (Krug 2006:138).  
 

3.1 Utprovning 1 
Innan första utprovningen gjordes fler olika skisser som hade olika layout och var skrivna på 
lite olika sätt. Jag ville genom denna utprovning ta reda på vilken skiss som kändes mest 
tilltalande och hur utprovningspersonerna ställde sig till de olika färgerna och layouten.  
Utprovningen utfördes på två personer på högskolan och även på min uppdragsgivare för att 
få mer information om hur de tänkt sig materialet.  
 
Vid utprovningen lades alla skisser upp på rad för att kunna jämföra de olika skissernas 
fördelar och nackdelar. Alla skisser var numrerade för att jag lättare skulle kunna kontrollera 
kommentarerna i efterhand. Utprovningspersonerna uppmanades att tänka högt så mycket 
som möjligt och själv komma med kommenterar om de olika skisserna (bild 7). Men för att 
hålla dialogen i gång så hade jag även med mig punkter och stödfrågor som jag använde 
under testets gång (bilaga 2). 
 
 

  
Bild 7. 
 
Efter att jag utprovat skisserna på de första två personerna på högskolan så hade jag ett möte 
med min uppdragsgivare, som även hon fick gå igenom de olika skisserna och se efter 
fördelar och nackdelar. Det visade sig att de hade en färg på logotypen, vilket de ville skulle 
återspeglas i materialet. Min uppdragsgivare ville även ha med ännu mer information i foldern 
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och därför var jag tvungen att börja om från början igen. Jag använde resultatet från 
utprovning 1 i utformningen av nya skisser.  
 
Fördelar och nackdelar som framkom: 

• Mindre logotyp på framsidan. 
• Kontaktinformationen bör ligga på baksidan. 
• Rubrikerna är för vaga, måste omformuleras. 
• Bra med en välkomsttext, ger ett trevligt intryck. 
• Bilderna är intetsägande. 
• Undvik säsongsbetonade grafiska element. 
• Tänk på att det ska vara luftigt 
• Bra med checklistor vid städningen. 
• Typsnitten är lättlästa. 
• Byt ut färgen på rubrikerna (orange), känns som varning. 

 

3.2 Utprovning 2 
Den andra utprovningen gjordes på två personer inom åldern för den primära målgruppen och 
en person inom åldern för den sekundära målgruppen. Med denna utprovning ville jag testa 
den nya utformningen av rubrikerna, samt de grafiska elementen (bild 8). Frågorna från 
föregående utprovning användes även denna gång. 
 

  

  
Bild 8. 
 
Utprovningarna gav ett positivt resultat från alla utprovningspersonerna om placeringen av 
rubrikerna. De ansåg att det blev lättare att överskåda hela texten och på så sätt blev det 
snabbare hitta den information de sökte. De gillade även blommorna överlag, men ansåg att 
de tog för mycket plats och var för uppseendeväckande och bidrog till ett rörigt intryck. En 
gul bakgrund visade sig ha ett mer personligt intryck och kändes inte lika stelt som att ha en 
vit bakgrund. Förslag kom upp angående om materialet borde ha bara bilder eller bara 
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grafiska element, men att en blandning vore det mest ideala förutsatt att de grafiska elementen 
inte skulle ta överhanden. 
  

3.3 Utprovning 3 
Den sista utprovningen genomfördes på samma personer som utprovning 2 eftersom jag ville 
veta vad de tyckte om de ändringar som gjorts. Jag hade i detta skede, tillsammans med min 
uppdragsgivare, bestämt en skiss att gå vidare med (bild 9). Därför utprovades endast en skiss. 
Utprovning genomfördes som en blandning mellan ett strukturerat test och ett tänka-högt-test. 
Vid denna utprovning gjordes även en jämförelse mellan den nya skissen och Ydewalls gamla 
material.  
 
Jag hade förberett frågor (bilaga 3) som jag använde mig av och lät även utprovningspersonen 
genomföra några uppgifter för att se om de förstod informationen.  
 

 
Bild 9. 
 
Den sista utprovningen visade att materialet ansågs vara strukturerat och att all information nu 
hittat sin egen plats, jämfört med föregående utprovning. Språket uppfattades som enkelt och  
texten ansågs vara lätt att läsa och förstå. De nya grafiska elementen, blommorna, fick mycket 
positiv kritik och ansågs passa bra ihop med bilderna i materialet. Denna gång tog inte 
blommorna upp för mycket plats och det var inte heller för uppseendeväckande. I skisserna 
som utprovades satt blommorna ihop med bilderna för att skapa en helhet. Detta ansågs inte 
som positivt hos någon av utprovningspersonerna vilket ändrades innan tryck. Uppgifterna 
som utprovningspersonerna gjorde fick bra resultat. De använde sig av rubrikerna för att 
navigera i materialet och hitta rätt svar. 
 
Några kommentarer om materialet som helhet som kom upp under utprovningen. 

• Lättöverskådligt 
• Strukturerat 
• Luftigt 
• Fräscht 
• Lätt och behagligt att läsa 

 
Vid jämförelse med Ydewalls befintliga material ansågs det jag nyproducerat vara mycket 
mer strukturerat och mer personligt. Det nya materialet ansågs även vara mer genomarbetat, 
vilket gav ett seriösare intryck. Utprovningspersonerna menade att det var ett material som de 
skulle spara och ha användning av. Av alla utprovningspersoner var det ingen som ansåg att 
det befintliga material skulle vara värt att spara efter som det var så rörigt och såg ”billigt” ut.  
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3.4 Resultat 
Genom att göra utprovningar och arbeta utefter de metoder som tagits upp i denna rapport har 
jag kunnat få svar på min frågeställning. Resultatet av projektet blev en folder i stående A4-
fomat (bilaga 5). Foldern innehåller all den information som min uppdragsgivare ville ha med. 
Utprovningarna visar på att materialet har både hög läsbarhet och läslighet.  
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4 Slutdiskussion 

4.1 Val av format 
I efterhand kan det tänkas att ett A4-format inte är det bästa när det gäller att kunna göra en 
bra layout. Jag hade stora svårigheter att få materialet att se tilltalande ut. Det fanns inte heller 
så många olika sätt att placera texten och bilderna om jag samtidigt skulle hålla mig till de 
riktlinjer som finns inom informationsdesign. Jag tycker ändå att Ydewalls val att använda 
A4-format är berättigat, och det finns mycket som talar för att användning av ett välkänt 
format gör det enklare vid tryckning och distribution.   
 

4.2 Val av medium 
Ydewalls vill även att materialet ska finns tillgängligt på Internet eftersom de anser att det blir 
mer kostnadseffektivt. Att publicera informationsmaterialet på Internet har många fördelar. 
Det är enklare att uppdatera, man undviker tryckkostnader. Men man förlorar känslan av att 
ge hyresgästen något som de kan spara och där de vet att information de behöver finns. Att ge 
ut ett tryckt material till de nya hyresgästerna inger, anser jag, ett större förtroende än att 
endast hänvisa till en sida på Internet. Alla har inte Internet, och kan därför kanske inte få tag 
i den information de behöver. Internet kan även bli otillgängligt genom strömavbrott eller 
problem med uppkopplingen. Alla har inte heller färgskrivare, vilket kan göra materialet 
svårläst om det innehåller färgkodning. 
 

4.3 Källkritik 
Jag har hittat information från flera olika källor för att kunna jämföra och reflektera över olika 
fakta. Mycket av den litteratur jag har använt mig av har dock referenser från varandra så jag 
kunde utgå ifrån att mycket av informationen i de olika böckerna kunde vara densamma. Jag 
var försiktig med litteratur och artiklar som var äldre än 10 år, eftersom det har hänt mycket 
inom teknik och forskning sedan dess. På så sätt kunde jag undvika faktafel. Jag har mest 
använt mig av litteratur som jag haft i tidigare kurser, eftersom jag ansåg att dessa källor var 
pålitliga.  
 

4.4 Utprovningar 
Jag genomförde mina utprovningar på ett slumpvis antal personer som var tillgängliga vid 
tillfället. Detta gav ett bra resultat och vid den sista utprovningen var det inte mycket som 
ansågs behövas ändras, vilket jag tolkar som att jag lyckats med min del av utformningen av 
materialet. Men för att veta om det verkligen fungerar i praktiken borde Ydewalls följa upp de 
första nya material som ges ut för att på så sätt få veta hur materialet fungerar bland 
hyresgästerna.  
 

4.5 Reflektioner 
Jag har lärt mig mycket om hur ett stort projekt kan gå till, kontakten med en uppdragsgivare 
och att ha deadlines att hålla. Det har varit roligt och intressant att använda mig av all kunskap 
jag har samlat på mig under dessa tre år. Jag har under arbetets gång lärt mig av mina misstag, 
bland annat att jag har lätt för att gå för fort fram när det gäller att börja producera material.  
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Kontakten med uppdragsgivaren, Ydewalls, har fungerat jättebra och de har varit till stor hjälp 
med att förklara varför informationen behövdes och vilket resultat de förväntade sig med 
materialet. 
  
Under projektets gång blev det så att jag koncentrerade mig mer på utformningen och 
layouten av materialet än på texten som skulle finnas med. Det var inte en svår process att 
skriva texten, vilket kan vara en av anledningarna till att resten av projektet tog upp så mycket 
tid.  
 

4.6 Vidare forskning 
Av den litteratur jag har läst verkar de flesta författare vara eniga om hur man bör skriva 
informativt och hur ett informationsmaterial bör utformas. För mig var det självklart att 
använda mig av deras tips och råd för att kunna producera ett så bra material som möjligt. 
Tyvärr finns det många företag som inte utformar sitt material för att det ska passa 
målgruppen utan de tänker ofta på det estetiska i första hand. Jag anser att det gäller att 
kompromissa. Det går att göra informativa material som även är estetiskt tilltalande och talar 
till målgruppen. Som en vidare forskning inom informationsdesign och informationsmaterial 
skulle det vara intressant att undersöka hur andra företag och organisationer gör med sina 
informationsmaterial och om de använder sig av några riktlinjer och om de gör utprovningar 
för att kontrollera huruvida materialet är målgruppsanpassat etc.  
 

4.7 Slutsats 
Att använda sig av principer för informationsdesign vid framställningen av ett 
informationsmaterial visade sig vara väldigt positivt. Om det inte fanns några riktlinjer att 
följa kunde det resultera i ett material som varken är läsligt eller läsbart. Genom att göra 
medvetna val inom typografi, rubriksättning, text och bilder har jag kunnat framställa ett 
material som riktar sig till målgruppen och fyller sin funktion samtidigt som det är estetiskt 
tilltalande. Jag anser att de riktlinjer som jag tagit upp i denna rapport enkelt skulle kunna 
appliceras på andra informationsmaterial för att skapa ett enhetligt material som är både 
läsligt och läsbart.  
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Bilaga I 

Enkät - hyresgästinformation 
 
Kön:  
Man__  Kvinna__ 
 

Ålder:   
15-20 __ 
20-25 __ 
26-30 __ 
31 +   __ 

 
1. Har du bott/bor du i en egen lägenhet? 
Ja__   Nej__ 
(om nej, fortsätt till fråga 5) 
 
2. Hur gammal var du när du flyttade till din första egna lägenhet? 
Ålder: 
 
3. Fick du någon information från din hyresvärd om vad som gäller med att bo i lägenhet hos 
dem, viktiga telefonnummer, ordningsregler osv.? 
Ja__ Nej__ Vet ej__ 
(om nej eller vet ej, fortsätt till fråga 5) 
 
4. Sparade du informationsmaterialet? 
Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
5. Vad anser du vara viktigast att veta när du flyttar in i en lägenhet hos en ny hyresvärd. 
Rangordna följande rubriker med skalan 1-10, där 1 är mycket viktigt och 10 är minst viktigt. 
 
__Allmänna ordningsregler för din lägenhet. 
 
__Vart du vänder dig om fel skulle uppstå i 
lägenheten. 
 
__Vart du vänder dig om du blir utsatt för 
störningar. 
 
__Information om brandvarnare. 
 
__Vad är reglerna för tvättstugan. 

__Sophantering. 
 
__Vart du vänder dig om du drabbas av 
skadedjur. 
 
__Hur du får tillgång till bredband. 
 
__Hur fungerar kabel-tv. 
 
__Vad du bör tänka på när du flyttar från en 
lägenhet, städning m.m. 

 
Fortsättning nästa sida…. 
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6. Om det är någon information du anser saknas, skriv ner det här. 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
7. Tycker du det är viktigt att få information om vad du bör tänka på innan flytt, 
adressändring, el-abonnemang, hemförsäkring osv.? 
Ja__ Nej__ 
 
8. Varför tycker du det är viktigt/oviktigt? 
Svar:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Övriga kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga II 

 
Ålder på dem som svarade på enkäten. 
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Bilaga III 
 

Frågor vid utprovning 1 & 2 
• Första intryck? 
• Storlek på logotyp? 
• Vilket typsnitt på rubrikerna passar bäst? 
• Vart anser du kontaktinformationen bör placeras? 
• Vilken av dessa broschyrer skulle du öppna och läsa? (en jämförelse av framsidorna) 
 
Under utprovningens gång togs även följande delar upp i dialogen: 
• Rubriker 
• Text 
• Typografi 
• Bilder 
• Figurer 
• Färg på text 
• Färg på bakgrund 
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Bilaga IV 

Frågor vid utprovning 3 
• Första intryck? 
• Fyller materialet sin funktion? 
• Är radlängden behaglig? 
• Har materialet hög läslighet? 
• Har materialet hög läsbarhet? 
• Vad säger framsidan dig? 
• Lockar framsidan till läsning? 
• Vad säger bilderna dig? 
• Skulle du använda dig av checklistorna? 
• Skulle du spara materialet om du fick det av din hyresvärd? 
 

Uppgifter 
• Vad heter hyresvärden? 
• Vart ska du ringa om du får problem med skadedjur? 
• När måste nycklarna lämnas in vid flytt? 
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Bilaga V 
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