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1. Inledning 

Denna rapport bygger på ett samarbete med RFSU Uppsala. RFSU är en rikstäckande 

organisation som har många kommunikationsvägar för att nå ut till sina olika målgrupper. 

T.ex. använder de sig av en hemsida, temadagar, utställningar samt skolinformation. Deras 

syfte är att informera om sitt arbete och värva medlemmar. 

I dagens samhälle utsätts ungdomar för olika grupptryck och influenser av negativ 

karaktär. RFSU har i sitt program instrumenten för att ge stöd och vägledning till ungdomar 

som befinner sig i en turbulent miljö. I sitt arbete lyfter de fram och förespråkar viktiga 

grundläggande värderingar så som t.ex. jämställdhet och fri sexualitet. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Jag gör mitt examensarbete för RFSU:s lokalförening i Uppsala. RFSU (Riksförbundet för 

sexuell upplysning) bildades 1933 av bland andra Elise Ottesen-Jensen och arbetar idag både 

lokalt, nationellt och internationellt med frågor som berör sexualitet. 

”Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är 

jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.”  

Detta citat av Elise Ottesen-Jensen (hämtat ur RFSU:s informationsfolder ”Idéprogram 

RFSU” sid. 4) är än idag mycket aktuellt och RFSU:s röda tråd i deras arbete. RFSU har idag 

cirka 1500 medlemmar i Sverige och föreningen i Uppsala har 85 stycken. Mitt mål med mitt 

arbete är att skapa en informationsbroschyr för RFSU Uppsala som enkelt och tydligt ska ge 

en klar bild av vad RFSU står för och varför man ska bli medlem. 

1.2 Problemformulering 

Jag har baserat mitt arbete på huvudfrågan: 

– Hur kan man med informationsdesign väcka intresset för målgruppen att bli medlemmar 

i RFSU? 

Genom informationsdesign gör man informationen så tydlig och lättillgänglig som möjligt. 

Med god informationsdesign når man både tids- och kostnadseffektivt ut till målgruppen. 

1.3 Målgruppen 

Under mitt första möte med min uppdragsgivare, Anna-Lotta Olovsson, ordförande för RFSU 

Uppsala, berättade hon att deras huvudsakliga medlemmar är studenter i åldrarna 18-30 år. 

Det var även denna grupp som hon ville att informationsmaterialet skulle vända sig till. 

Därför har alla mina undersökningar med enkäter och fokusgrupp gjorts på Uppsala 

universitet. 
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1.4 Teorier 

Teoriarbetet kan delas upp i två faser. Den ena behandlar hela projektet, dvs. rapporten och 

diskussionerna som ingår där. Den andra berör arbetsprocessen med informationsmaterialet, 

dvs. enkäten och broschyren. 

1.4.1 Teori för arbetsprocessen i projektet 

Jag ville hitta en modell eller teori som i stora drag visar hur forskningen inom 

informationsdesign ser ut. I Rune Petterssons bok ”Ord, bild och form – termer och begrepp 

inom informationsdesign” hittade jag en modell som jag tidigare i mina studier stött på. Jag 

har tagit modellen, ”Process för forskning inom informationsdesign” (Pettersson, 2003:592), 

och använt mig av den eftersom den demonstrerar hur forskning i informationsdesign ser ut. 

De sju stegen som tas upp har jag även försökt följa och använt som riktlinjer, vilket 

underlättat mitt arbete.  

De sju stegen är: 

1. Analys 

I denna delprocess identifieras, analyseras och formuleras forskningsproblemet. Även syftet och 

bakgrunden ska presenteras. Detta har jag presenterat under 1.1 Bakgrund och syfte, samt 1.2 

Problemformulering. 

2. Projektplanering 

Här diskuterar man hur man bäst kan bedriva arbetet inom projektet. Av de aspekter som finns i 

modellen har jag använt mig av mål, arbetssätt, metoder samt målgrupp. Dessa finns presenterade 

under 1.1 Bakgrund och syfte, 1.3 Målgruppen, 1.5 Metoder. 

3. Litteraturstudier 

Här bör man studera modeller och teoretiska perspektiv inom informationsdesign. Man bör göra 

litteratursökningar som är relevanta för forskningen. Detta gjorde jag i början av projektet, och fann 

bland annat boken som denna modell är tagen ur, ”Ord, bild och form – termer och begrepp inom 

informationsdesign”. Denna bok har varit till stor hjälp under arbetet. 

4. Insamling av data 

Under denna delprocess får man välja vilka metoder eller tekniker man kommer använda i sitt 

arbete. Jag presenterar mina val under 2 Insamling av underlag: 2.1Enkätundersökning. 

5. Bearbetning av data 

Här sammanställs, förtydligas, klassificeras och analyseras data, även eventuella kompletteringar 

sker här. Detta presenteras bland annat under 2.3 Resultat av enkäten. 

6. Diskussion 

Här bör man diskutera resultaten från insamlingen till bearbetandet av data. Detta presenteras under 

5. Sammanfattning/slutord. 

7. Publicering 

Här publiceras forskningsresultatet som i detta fall är denna rapport. 
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1.4.2 Teori för arbetsprocessen i informationsmaterialet 

Jag har undersökt ett antal kommunikationsteorier för att hitta en som jag tyckte passade bra 

att använda på mitt arbete. I boken ”Kommunikationsteorier – en introduktion” av John Fiske 

tas sex stycken teorier upp. Shannon & Weavers modell tar jag upp i lite större omfattning 

eftersom denna kan ses som alla kommunikationsteoriers moder (Fiske, 1997:17). Till sist tar 

jag upp den modell jag valt att arbeta med och berättar varför jag valt den. 

Kommunikationsteorier 

Det finns många kommunikationsmodeller. I Fiskes bok (1997:40-56) presenteras några av de 

större. Bland dem: Gerbners modell, som ser kommunikationsprocessen som bestående av två 

alternerande dimensioner, den perceptiva eller receptiva samt den kommunicerande eller 

”medel och styrning”. Newcombs modell, vars främsta betydelse ligger i att den är den första 

modellen som inför kommunikationens roll i ett samhälle eller en social gemenskap. Wesley 

& Macleans modell, där det sociala behovet ligger som grund och Jakobsons modell, vars 

intresse ligger i betydelsen och meddelandets inre struktur.  

Modellerna är väl utvecklade med många resonemang som leder till omfattande och 

komplicerade fördjupningar. På grund av de många nivåerna i resonemangen är teorierna 

lämpliga för processer med flera teoretiska frågeställningar. I denna undersökning som jag 

jobbat med blir dessa modeller för komplicerade att använda eftersom mitt arbete är av en 

enklare karaktär med en rak kommunikation.  

De två följande modellerna är mer lämpade för mitt projekt eftersom de kan tillämpas på 

kommunikationsprocesser av direkt marknadsförings karaktär.  

Shannon & Weavers modell 

 

Informationskälla – sändare – signal – mottagen signal – mottagare – destination 

Bruskälla 

 

Denna modell presenterar kommunikation som en enkel, linjär process och identifierar tre 

problemnivåer vid kommunikationsstudier: 

A. Tekniska problem. Hur exakt kan kommunikationssymboler transfereras? 

B. Semantiska problem. Hur noggrant utrycker de överförda symbolerna den önskade 

betydelsen? 

C. Effektivitetsproblem. Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på önskat 

sätt? 

Shannon och Weaver anser att betydelsen inryms i meddelandet, därför innebär en förbättring 

av kodningen en förbättring av den semantiska noggrannheten. Det finns även kulturella 

faktorer som inte specificeras av modellen, dock ligger betydelsen minst lika mycket i 

kulturen som i meddelandet (Fiske, 1997:18). Shannon och Weaver hävdar att de tre nivåerna 
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inte är vattentäta utan inbördes besläktade och ömsesidigt beroende samt att modellen 

fungerar lika bra på alla nivåer. Meningen med att studera kommunikation på samtliga nivåer 

är att förstå hur vi kan förbättra processens noggrannhet och effektivitet. 

Modellen 

Källan ses som beslutsfattaren, en som beslutar vilket meddelande som ska sändas eller väljer 

ut ett ur uppsättningen tänkbara meddelanden. Det utvalda meddelandet omvandlas sedan av 

sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Bruset är allt som läggs till 

signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts av källan (exempelvis 

ljudförvrängningar). Brus på nivå A är Shannon och Weavers främsta intresse. På senare tid 

har brus utvidgats till att omfatta alla mottagna signaler som inte sänts av källan, eller allt som 

gör den avsedda signalen svårare att avkoda på rätt sätt (Fiske, 1997:20). 

 

Kritik 

Shannons och Weavers modell har kritiserats för att vara alltför enkel och ytlig, eftersom den 

betraktar kommunikationen bara i en riktning (hemsida, waycap.se). Där är det enbart källan 

som har en aktiv roll medan destinationen närmast ses som en icke aktiv mottagare.  

 

Laswells modell 

Modellen jag valde att tillämpa på mitt arbete var Laswells modell. Orsaken att jag valde just 

denna modell är för att den på tydligaste sätt förklarar och åskådliggör hur budskapet ska 

förmedlas. Eftersom RFSU:s broschyrmaterial handlar om masskommunikation bör 

presentationen vara tydlig och klar.  

 

Vem? (sändare) – säger vad? (meddelande) – Genom vilken kanal? (medium) –  

Till vem? (mottagare) – Med vilken effekt? (effekt) 

 

Denna modell gäller speciellt masskommunikation. För att kunna förstå 

masskommunikationens processer anser Lasswell att vi måste studera vart och ett av stegen i 

hans modell: Vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem, med vilken effekt. Modellen är 

linjär: den ser kommunikation som överföring av meddelanden: den ställer frågan om ”effekt” 

snarare än betydelse. (”Effekt” antyder en observerbar och mätbar ändring på mottagarens 

sida som skapats av identifierbara element i processen.) En förändring av något av elementen 

kommer att förändra effekten: vi kan förändra kodaren, meddelandet eller kanalen: var och en 

av dessa förändringar bör framkalla den önskade förändringen av effekten. Merparten av 

massmedieforskningen har underförstått följt denna modell (Fiske, 1997:49). 

I detta arbete är RFSU avsändare, det vill säga vem. Jag som rapportskrivare är i 

förlängningen en representant för RFSU. Broschyrens budskap är i detta fall vad som sägs, 

det vill säga meddelandet, det jag vill kommunicera. Det som sägs formas av mediet, det vill 

säga broschyren. Om man inte använt sig av en broschyr hade budskapet formats på ett mer 

lämpligt sätt för just det mediet. Valet av kanal, det vill säga broschyren, är just för att 
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avsändaren vill att informationen ska vara lättillgänglig och lätt för mottagaren att ta med 

sig/ta till sig.  

I detta fall vänder sig informationen till min målgrupp, studenter i åldrarna 18-30 år. 

För att mäta vilken effekt broschyren har kan man göra en uppföljning med en svarsenkät, 

där målgruppen får svara på några frågor om hur informationen påverkat deras tidigare 

uppfattning om broschyrens ämnen. Till exempel kan jag tänka mig att broschyren delas ut i 

början av en föreläsning och att enkätbladet kan samlas in efter föreläsningens slut. Då har 

studenterna möjlighet att svara på enkäten under pausen i föreläsningen, eller under några 

minuter efter föreläsningens slut. 

Exempel på frågor till den uppföljande enkäten: 

- Hur mycket kände du till om dessa ämnen innan du läste broschyren? (inget, lite, 

mycket?) 

- Kände du till RFSU:s arbete innan du läst broschyren? (Inget, lite, mycket?) 

- Anser du att jämlikhet inom det sexuella umgänget är viktigt? (Nej, lite, ja?) 

 

1.5 Metoder 

I mitt projekt har jag valt att använda mig av både kvantitativ (enkät) och kvalitativ 

(fokusgrupp) metod. Valet gjorde jag efter att ha läst ”Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder” av Holme och Solvang. Jag tycker, liksom dem, att de två metoderna 

kompletterar varandra. 

1.5.1 Kvantitativ metod 

I ett tidigt stadium i mitt arbete gjorde jag en kvantitativ undersökning i form av en 

förberedande enkät. Detta gjorde jag för att statistiskt kunna analysera informationen jag fick 

genom min undersökning (Holme och Solvang, 1997:153). Detta är redovisat under 2.1 

Enkätundersökning.  

1.5.2 Kvalitativ metod 

När jag gjort min prototyp på broschyren använde jag mig av kvalitativ metod i form av en 

fokusgrupp. Detta för att mer på djupet förstå min målgrupps tankar och önskningar och på 

det sättet kunna göra min broschyr så målanpassad som möjligt (Holme och Solvang, 

1997:100). Detta är redovisat under 4.Utprovning i fokusgrupp.  

2. Insamling av underlag 

Jag valde att göra en enkätundersökning med åtföljande fokusgrupp för att få svar på mina 

forskningsfrågor, så att jag på bästa möjliga sätt sedan kunde utarbeta mitt material. Jag valde 

dessa två metoder eftersom de är resultat- och kostnadseffektiva samt passar bra att använda 

ihop. 
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2.1 Enkätundersökning 

Enkäten består av ett frågeformulär som delas ut till ett större antal personer. Jag använde mig 

av metoden för att snabbt och billigt samla in information. Ejvegård anser i boken 

”Vetenskaplig metod” att enkätmetodik är den bästa metoden när man enkelt vill ta reda på 

tyckanden, uppfattningar och åsikter hos en större grupp individer (Ejvegård, 1996:44). Jag 

använde mig av enkätmetoden för att på så sätt få en riktlinje och få reda på hur min målgrupp 

tyckte att mitt material helst skulle vara utformat för att de skulle tilltalas av det. 

Jag tyckte dessutom att enkätmetoden var rolig att använda och blev nöjd med resultatet, 

både hur enkäten såg ut, mottagandet av deltagarna samt svaren jag fick in. 

2.1.1 Varför enkätmetod? 

Jag valde att göra min undersökning med hjälp av enkätundersökning eftersom jag ansåg att 

den metoden, i mitt fall, hade mer fördelar än till exempel intervjumetoden. Eftersom att alla 

personer som svarar på enkäten får samma frågor och samtliga svarar skriftligt, blir det lättare 

att bearbeta och jämföra svaren. Med enkätmetoden når man även många personer samtidigt, 

vilket gör metoden kostnadseffektiv (Ejvegård, 1996:50). Dock finns det naturligtvis 

nackdelar med denna metod. Antalet frågor är limiterade, den som svarar på enkäten har 

ingen att fråga om det uppstår förvirring, fördjupningsfrågor kan inte ställas och bortfallet kan 

även bli stort (Ejvegård, 1996:51-52). Dock använde jag mig ändå av denna metod, eftersom 

jag efteråt även skulle komplettera min undersökning med fokusgrupp och på det sättet kunna 

ställa fördjupande frågor och svara på eventuella saker som kunde vara oklart för min 

målgrupp (Denna process och resultatet presenterar jag under 4. Utprovning i fokusgrupp) 

2.1.2 Vem deltog i enkäten? 

Jag valde att dela ut enkäter till 40 personer inom min målgrupp (studenter i åldrarna 18-30). 

Jag valde 40 eftersom ett mindre antal inte skulle göra det meningsfullt att bearbeta resultaten 

statistiskt (Ejvegård, 1996:53). Sedan var det naturligtvis även en fråga om tid. Det var ganska 

mycket jobb med 40 enkäter, så fler än det skulle dragit ut på tiden och arbetet. 

2.1.3 Tillvägagångssätt vid utdelning av enkät 

Man kan gå tillväga på olika sätt då man ska distribuera en enkät. Till exempel: gruppenkät, 

datorenkät, postenkät med flera. Jag valde att personligen dela ut enkäten på Uppsala 

universitet, där personerna svarade på enkäten på plats och sedan lämnade tillbaka enkäten på 

en specifik plats där jag satt. Jag ansåg att denna metod var bäst lämpad, eftersom jag då 

kunde hälsa på dem och förklara mer ingående vad jag höll på med.  En datorenkät skulle 

naturligtvis ha varit möjlig i meningen att nå ut till flera studenter eftersom jag skulle kunnat 

få mejladresser från skolan. I sådant fall skulle dock hanteringen av svaren blivit svårare samt 

krävt mer tid som jag vid tillfället inte hade. Jag tror även att ett större antal svar är av större 

tyngd vid en djupgående forskning än vid en mindre undersökning som strävar efter en 

fingervisning. Det kändes enklare, och framförallt roligare, att göra det på plats. Jag tror även 

att det är enklare att få personer att svara på det sättet, ett mejl är det lättare att strunta i. 
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2.1.4 Svarsfrekvens 

Jag delade som nämnt ovan ut 40 enkäter på Uppsala Universitet. Detta gjorde jag i två 

omgångar under vecka 14. Alla personer jag frågade svarade på enkäten och följde 

anvisningarna. 

2.2 Design av enkäten 

Då jag utformade enkäten tog jag hjälp av Ejvegård (”Vetenskaplig metod”, 1996) och Rune 

Pettersson (”Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign”, 2003). 

Överlag bör enkäten vara grundligt genomarbetad innan den sänds ut för att få så korrekta 

svar som möjligt och den får heller inte vara för omfattande. Detta hade jag i åtanke då jag 

utformade min enkät. 

2.2.1 Frågorna 

Frågorna jag ställde i enkäten försökte jag göra enkla att förstå och rakt på sak, eftersom man 

inte behöver fråga sådant i enkäten som man kan samla in på annat vis (Ejvegård, 1996:51). 

Eftersom jag skulle ha en fokusgrupp efter enkäten där jag kunde ställa följdfrågor och få mer 

utvecklade svar, ville jag hålla enkäten kort och precis. 

Efter varje fråga hade jag tre svarsalternativ som alla uteslöt varandra (Ejvegård, 1996:51) 

eftersom det annars blir svårigheter att analysera resultatet. På vissa frågor där jag ansåg det 

nödvändigt hade jag även ett svarsalternativ där man kunde skriva ett eget svar. Jag var även 

noga med att inga ledande frågor förekom så att svaren skulle bli så korrekta som möjligt 

(Ejvegård, 1996:51).  

2.2.2 Utformningen 

En mycket viktig faktor då man gör en enkät är dess utformning. Den bör se snygg ut, vara 

enkel och åskådlig, detta påverkar även svarsfrekvensen (Ejvegård, 1996:52).  

För att få en tydlig struktur delade jag in frågorna i tre olika kategorier; ”Om RFSU”, ”Om 

broschyren” och ”Om layout och textdisponering”. Dessa valde jag att ruta in med en svag 

färg, för att ytterligare få fram strukturen. Detta gör det även mer överskådligt och 

lättförståeligt. Här var jag även noga med att kategorierna uteslöt varandra (Ejvegård, 

1996:52). Överlag ville jag hålla enkäten enkel. 

Frågorna numrerade jag, dels för att det skulle vara enkelt för personerna att hänga med då 

de svarade, dels för att underlätta för mig då jag skulle sammanställa svaren. Jag valde att 

använda RFSU:s logga uppe till vänster, så man direkt skulle se för vem enkäten gäller. 

Med hjälp av olika stilarter skiljde jag på förklarande text, själva frågorna och 

svarsalternativen för att även på det sättet göra det mer lättförståeligt (Ejvegård, 1996:53). Jag 

använde mig av två typsnitt (Palatino och Times) som är lättlästa och som Rune Pettersson 

rekommenderar. Dessa typsnitt är båda seriffer, vilket även det ökar läsbarheten. (Pettersson, 

2003:393). Palatino, som är lite större än Times och mer snirklig i utseendet, använde jag på 

rubriker och introduktionstexten. Times, som är aningen mer strikt till utseendet, använde jag 

på frågorna och svarsalternativen.  

Resultatet blev en enkel och strukturerad enkät (se bilaga).  
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2.3 Resultatet av enkäten 

Då jag var klar med min enkätundersökning sammanställde jag svaren. Jag valde att visa 

resultaten i både antal och procent. Procentdelen ville jag göra i cirkeldiagram för att man 

snabbt och enkelt skulle få en överblick över resultatet. 

När jag sammanställt allt insåg jag att svaren inte överraskade mig, utan stämde ganska bra 

in med vad jag hade förväntat mig. Jag valde att fråga vilket kön respondenterna hade för att 

eventuellt se om svaren skiljde sig utifrån det, men svaren var jämnt fördelade och skiljde sig 

inte mellan könen. När jag delade ut enkäten försökte jag även dela ut den till ungefär lika 

många personer ur varje åldersgrupp eftersom det är ganska stort ålderspann i min målgrupp 

och svaren mellan dem kan variera. Till min förvåning varierade dock inte svaren nämnvärt 

mellan åldersgrupperna, något jag hade trott att de skulle göra. Jag trodde att det skulle vara 

en större klyfta mellan de yngre och de äldre vad gällde kunskapen om RFSU, eftersom det 

för 10 år sedan pratades mindre öppet om sex och kärlek än vad det gör i dag (t.ex. tv-

programmet ”Fråga Olle”). Sexupplysningen har även ökat de senaste åren och ämnet sex är 

mer aktuellt än någonsin, därför trodde jag att den yngre delen av målgruppen skulle veta 

betydligt mer om RFSU och varit mer i kontakt med dem. Men detta stämde alltså inte, 

resultaten speglades inte av ålder utan var individuella.  

 

Bakgrund 

Kön 

Män: 13 st. 

Kvinnor: 27 st. 

 

 

 

Ålder 

18-22 år: 13 st. 

23-25 år: 17 st. 

26-30 år: 10 st. 
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Om RFSU 

Vad vet du om RFSU? 

Inget: 6 st. 

Lite: 23 st. 

Mycket: 11 st. 

 

 

Denna fråga ville jag ställa för att få en riktlinje på hur mycket och hur djupt jag skulle gå 

med själva informationen om RFSU i broschyren. Jag blev dock lite förvånad att det ändå var 

6 stycken personer som svarat att de inte visste något om RFSU. När jag tittade närmare på 

vem som svarat ”inget” var det 4 killar mellan åldrarna 26-30 och två tjejer som var 18 och 

19. På bas av dessa resultat valde jag att redan på framsidan ha en mening som jag anser ger 

en bild av vad RFSU är och står för. Inne i broschyren försökte jag blanda in information om 

RFSU i alla stycken. 

 

Vad skulle du vilja veta om RFSU för 

att eventuellt bli medlem? 

Vad de står för: 30 st. 

Hur många som är medlemmar: 0 st. 

Hur mycket det kostar: 10 st. 

 

 

Resultatet på denna fråga var ganska väntad, dock trodde jag att flera skulle vilja veta hur 

mycket det kostade eftersom min målgrupp är studenter som ofta inte har mycket pengar. 

Utifrån detta resultat har jag valt att baka in RFSU:s ståndpunkter och vad de står för genom 

alla texter i broschyren, så man hela tiden ska få en känsla för deras arbete och mål. Priset för 

att bli medlem är 150 kronor, detta har jag valt att göra stort och synligt under stycket som tar 

upp varför man ska bli medlem. Jag har även gjort en lista på medlemsförmåner bredvid 

priset, så att min målgrupp ser att de faktiskt inte bara stöder en bra organisation som jobbar 

med aktuella och viktiga frågor som berör dem, utan även får ganska mycket för pengarna 

själva. Detta tror jag är viktigt för målgruppen att se tydligt, då 150 kronor är mycket pengar 

för en fattig student. 
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Har du någon gång varit i kontakt med 

RFSU? 

Ja: 18 st. 

Nej: 17 st. 

Vet inte: 5 st. 

 

På denna fråga trodde jag att de flesta skulle svara ”ja”, igen för att jag tror många använt 

RFSU:s kondomer eller varit på någon av deras ungdomsmottagningar. I högstadiet och på 

festivaler med mera delas det även ut broschyrer och material från RFSU, vilket jag trodde de 

flesta skulle komma ihåg eller att de skulle ha varit i kontakt med RFSU på annat sätt.  

 

Om du vill bli medlem efter att ha läst 

om RFSU, vilket sätt är enklast då? 

Blankett med färdigbetalt porto: 4 st. 

Surfa in på nätet: 36 st. 

Annat: 0 st. 

 

 

Svaren på denna fråga var väntade, eftersom att målgruppen använder internet väldigt mycket 

och har god vana att anmäla sig, köpa och betala över nätet. Därför valde jag att på tre ställen 

i broschyren, två inne i och en på baksidan, nämna deras hemsideadress där man anmäler sig. 

 

Vilket av ämnena som RFSU står för 

tror du har mest påverkan på om man 

blir medlem? 

Rätten till fri abort: 12 st. 

Rätten till fri sexualitet: 22 st. 

Arbetet med sexualpolitiken: 6 st. 
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Denna fråga ställde jag för att få en fingervisning om det fanns något av dessa alternativ som 

var av större vikt än de andra, eftersom de tre alternativen i princip är de tre punkter som 

RFSU jobbar mest med. Svaren var ganska väntade och i broschyren kommer jag trycka 

mycket på punkten ”fri sexualitet”. Detta ägnas hela första uppslaget till, då jag skriver om 

RFSU:s tre friheter som organisationen anser att alla människor ska ha rätt till.  

 

Om broschyren 

Vad gör en broschyr tilltalande? 

Mycket bilder: 28 st. 

Mycket färger: 5 st. 

Annat: 7 st. (snygg, bra korta texter, 

överskådlig layout, bra blandning mellan 

info och underhållning, bra 

styckeuppdelning, intresseväckande rubrik) 

 

 

Efter resultaten på denna fråga har jag valt att ha mycket bilder i min broschyr och ha starka 

färger för att väcka uppmärksamhet, dock valde jag att hålla stilen på broschyren enkel . Jag 

blev inte förvånad över att det var detta som målgruppen ville ha, men var även tacksam för 

tipsen de skrivit in under ”annat”. Dessa använde jag mig även av i produktionen av 

broschyren. 

 

Vilken storlek på en broschyr tycker du 

är bäst? 

A4: 6 st. 

A5: 32 st. 

Mindre än A5: 2 st.  

 

 

Resultatet på denna fråga var också väntad och min broschyr kommer vara i formatet A5. Jag 

tror majoriteten av respondenterna har svarat A5 eftersom det är en storlek som är enkel att ta 

med och lätt får plats i olika väskor. 
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Vad är viktigast med en broschyr? 

Att den enkelt informerar vad den handlar 

om: 24 st. 

Att den är snygg och tilltalande: 15 st. 

Att det finns mycket att läsa: 1 st. 

 

 

Här trodde jag att flera skulle ha svarat det första alternativet, men detta tycker jag visar på att 

en för målgruppen tilltalande broschyr är lika viktigt som att ha en bra broschyr 

informationsmässigt. Detta har jag tagit till mig och har jobbat mycket med både texterna och 

utseendet på broschyren. För att enkelt informera vad broschyren handlar om har jag RFSU 

Uppsalas logga på framsidan, samt en bild och en rubrik som anspelar på sex och kärlek. 

Stilen har jag försökt hålla snygg och enkel. 

 

Om layout och textdisponering 

Vad är viktigt att mötas av då man slår 

upp en broschyr? 

Ett bra helhetsintryck: 20 st. 

Vad broschyren handlar om: 13 st. 

Luftig och tydlig textdisponering: 7 st. 

 

 

Alla dessa alternativ som gavs är viktiga då man gör ett informationsmaterial och det tycker 

jag även visade sig då man ser på resultaten. Jag har dock efter dessa resultat jobbat mycket 

med att få broschyren sammanhängande och tydligt visa med bilder, rubriker och text att 

broschyren handlar om sex och kärlek. 



15 

 

Hur tilltalar en framsida på en broschyr 

dig bäst? 

Den sticker ut: 28 st. 

Man ser genast vad den handlar om: 12 st. 

Annat: 0 st. 

 

 

Resultaten på denna fråga var väntade och jag har därför använt mig av en rubrik på 

framsidan som sticker ut och som jag tror lockar till läsning, samt en bild som anspelar på sex, 

för att tydligt ge en känsla för vad innehållet i broschyren är. 

 

Vad lockar dig till läsning av en 

broschyr? 

Roliga och fyndiga rubriker: 13 st. 

Tunga ämnen: 4 st. 

Omskakande fakta: 23 st. 

 

 

Med denna fråga ville jag se vad som lockar folk att läsa broschyren. Jag valde att ha med 

”omskakande fakta” (t.ex. på sid. 2 i broschyren där man kan läsa en faktaruta om osäkra 

aborter) eftersom det finns mycket sånt på RFSU:s hemsida. Dessa fakta på hemsidan 

chockade mig och gjorde att jag ville läsa mer. Med tanke på resultatet har jag bakat in fakta 

som får en att tänka till i texterna, samt använt rubriker som jag tror drar uppmärksamhet till 

sig. 

3. Utformningen av broschyren 

Efter min enkätundersökning gjorde jag ett utkast på min broschyr baserat på svaren från 

enkäten. Senare gjorde jag en utprovning på utkastet. Detta redovisas under 4. Utprovning i 

fokusgrupp. 

3.1 Texten 

Texterna i broschyren har jag försökt hålla korta och rakt på sak. De tre första texterna (första 

uppslaget i broschyren, sid. 2-3) tar upp RFSU:s slogan ”Frihet att vara, frihet att välja och 

frihet att njuta”. Jag gav varje textdel en ”frihet” som jag inledde med en fråga. Detta för att 
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på ett nytt och mer slagkraftigt sätt ge stöd till deras slogan och på samma gång kunna baka in 

information om organisationen, visa vad den står för samt allmän fakta om den. Detta tyckte 

min uppdragsgivare väldigt mycket om. Den fjärde texten tar upp RFSU:s arbete och den 

femte tar upp information om medlemskap. 

3.1.1 AIDA 

Jag har använt mig av sälj- och reklamformeln AIDA då jag bestämt ordningen på texterna. 

Aida står för attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (efterfrågan) och action 

(handling), (ur ”Ordbok för affärsfolk” av Rolf Laurelli, John Örtengren, Lars-Jonas T. 

Ångström, Liber 1990). 

På framsidan av broschyren har jag rubriken ”Famntag, handtag, klapp eller kyss?”. Detta 

är ett känt uttryck som kommer från en lek som de flesta känner till. Även om man inte 

känner till den, anspelar den tillsammans med framsidesbilden både på sex eller kärlek, 

beroende på hur man vill tolka den. Detta drar till sig uppmärksamhet, det vill säga attention. 

Texterna som följer i uppslagen innehåller information, historik och fakta om RFSU och 

olika ämnen som bland annat abort. Detta skapar en nyfikenhet, intresse och vilja att läsa mer, 

det vill säga interest (intresse) och desire (efterfrågan). 

Som sista textdel har jag valt att ha information om medlemskap. Hur man går tillväga för 

att bli medlem samt vad det kostar. Detta gör det enkelt att efter ha läst broschyren kunna bli 

medlem, att göra en handling, det vill säga take action. 

3.1.2 Läslighet 

När man pratar om läslighet hanterar man textens utseende och utförande. Jag berör nedan 

faktorer som är viktiga för läsligheten (Pettersson, 2003:392). 

Radlängd 

Enligt Pettersson (2003) ska radlängden vara mellan 40-50 tecken/rad (Pettersson, 2003:394). 

Detta har jag haft som riktlinje för textstyckena i broschyren som till slut blev lite över 50 

tecken/rad. Därmed blev alla spalter lika breda och fick rum på sin sida utan sidbrytning. 

Detta gjorde helhetsintrycket bättre och mer estetiskt tilltalande, än om jag skulle haft mindre 

än 50 tecken/rad. 

Radavstånd 

Radavståndet måste vara tillräckligt stort eftersom det påverkar läsligheten. Man anser att 

avståndet ska vara teckengraden plus 15-20 procent, dock gärna lite mer. (Pettersson, 

2003:394). 

Teckensnitt 

Pettersson säger att man i informationsdesign bör undvika ovanliga teckensnitt eftersom dessa 

är svårare att läsa (Pettersson, 2003: 393). Därför har jag valt att använda mig av Garamond i 

brödtexten och faktarutorna, som är ett läsvänligt teckensnitt. På rubrikerna valde jag 

Verdana, eftersom detta även är ett tydligt typsnitt. Mellan Verdana och Garmond blir det 

även en kontrast eftersom den ena är seriff och den andra sanseriff. Detta ville jag ha så det 

ännu tydligare skulle framgå en skillnad mellan rubriker och brödtext. 
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Teckengrad 

Teckengraden bör vara anpassad efter läsarens situation (var och när materialet kommer att 

läsas) samt läsavståndet (här är materialet en broschyr, därmed kan läsaren reglera avståndet 

själv), (Pettersson, 2003:393). I böcker är det bra om teckengraden är mellan nio och tolv 

punkter. Jag valde att använda mig av teckengraden 11 i brödtexten, 18 på rubrikerna och 14 

på citat och faktarutor. 

3.1.3 Läsbarhet 

Läsbarhet beror på läsarens förmåga att förstå texterna. Detta påverkas naturligtvis av läsarens 

kunskaper om ämnet samt intresse med mera. I början av mitt arbete hade jag planerat att 

beskriva och mäta läsbarheten på mina texter med en metod som kallas läsbarhetsindex (LIX) 

(Pettersson, 2003: 392). LIX är baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord 

(ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent (lix.se). Efter en tids fundering kom jag dock 

fram till att jag inte skulle göra denna uträkning. Dels för att LIX-värdet inte säger så mycket 

om den faktiska läsbarheten eftersom den är individuell (en text som enligt LIX är lättläst, 

behöver inte vara det för en person som inte är en van läsare), snarare ger LIX-värdet en 

generell uppskattning av läsbarheten. I och med att min målgrupp även är 

universitetsstudenter, vilket innebär att de är vana läsare, anser jag att de bör behärska mina 

texter, vilket de även i utprovningen sa att de gjorde. 

3.1.4 Läsvärde 

En text som är läsvärd är helt enkelt värd att läsa. Läsvärdet är relaterat till innehållet och är 

en subjektiv värdering eftersom personer uppfattar saker olika (Pettersson, 2003:396).  

Med mitt material vill jag öka intresset för informationen. Genom det tekniska och grafiska 

arbetet med texten, läsligheten, och genom ett gott författande, läsbarheten, väcker jag 

intresse för något som mottagarna kanske inte kände till eller hade intresse för tidigare. 

Därmed har jag ökat mottagarens läsvärde.  

3.2 Bilder 

Bilderna i min broschyr har jag köpt från två bildbanker på nätet eftersom att jag själv inte har 

någon vana att fotografera och ville hålla kvalitetsintrycket på en hög nivå. 

Eftersom bilderna är det som ger det starkaste och mest omedelbara intrycket ville jag att 

alla på något sätt skulle symbolisera sex och/eller kärlek så att det tydligt skulle framgå vad 

broschyren handlar om (”Allt du bör tänka på när du gör trycksaker” Nilsson, 1996:39). 

Efter min enkätundersökning kom det fram att min målgrupp ville ha mycket bilder och 

färg i broschyren. Jag bestämde mig att göra broschyren enkel och valde därför att ha två 

större bilder per uppslag och valde bilder som alla på något sätt hade varsin lite starkare färg 

representerad (med undantag för framsidesbilden och högra bilden i mittenuppslaget). 

Färgerna i bilderna fick sedan återkomma på några ställen i texterna/faktarutorna. Jag valde 

även att ha frilagda bilder för att göra broschyren mer luftig och enkel. 

Mina bilder i broschyren har jag valt för att de symboliserar saker som texterna tar upp, är 

lite smått vågade och enligt mig sticker ut. Något som både deltagarna i fokusgruppen och 

min uppdragsgivare gillade. Jag skulle inte kalla bilderna rena informationsbilder, utan 
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snarare fungerar de som symboler. Jag har dock haft i åtanke frågeställningarna som tas upp 

under ”informationsbilder” i ”Bild och form för informationsdesign” (Pettersson, 2004:12). 

Jag tänker nu förklara mina tankar bakom varje bild. 

Framsidesbilden: Piska och nitbälte. 

Jag valde denna bild för att den drar uppmärksamhet till sig och för att man förstår, 

tillsammans med rubriken, att det handlar om sex/kärlek. Tillsammans med RFSU:s logotyp 

sätts läsaren i rätt sammanhang. Jag ville även ha en bild med mörka färger så att det skulle 

bli kontrast mot RFSU:s röda färg. 

Uppslag 1: Handklovade händer och kaktushjärta. 

Dessa bilder valde jag för att det kan stå för mycket och tolkas på många olika sätt, dock med 

en gemensam nämnare: kärlek och/eller sex. Min fokusgrupp tyckte de kunde stå för: kärlek, 

en fetisch, kärlek i fångenskap eller kärlek mot sin vilja, kärlek som gör ont och våldsamt sex. 

De tyckte bilderna passade bra då texterna tog upp liknande saker. De anade även vad 

texterna skulle handla om då de såg bilderna. 

Uppslag 2: Kondomer och hjärta format av händer. 

Jag valde kondombilden för att den är estetiskt tilltalande och färgglad. Den passar även bra 

då texten tar upp ämnet sexuell och reproduktiv hälsa, en av de saker RFSU jobbar mycket 

med. Min fokusgrupp gillade bilden och tyckte den passade bra till texten och att placeringen 

var bra. Händerna som formar ett hjärta ville jag ha för att de bildar en pil som riktar 

uppmärksamheten mot RFSU:s viktigaste frågor. 

Uppslag 3: Tre figurer och hjärtan. 

Jag valde att ha bilden med de tre ”figurerna” eftersom de, för mig, representerar ett 

homosexuellt par och ett barn. Detta tycker jag passar bra då jag nämner ”fri sexualitet” i 

rubriken. Min uppdragsgivare gillade bilden väldigt mycket och tolkade den som två könlösa 

figurer, att det kunde vara både två kvinnor eller två män eller både och. Det gillade hon 

mycket, eftersom hon tyckte bilden var könsneutral. 

Bilden med hjärtana valde jag mest för att den var fin. Några i min fokusgrupp tyckte den 

var lite onödig, medan andra tyckte det var bra med en bild som hade rörelse i sig. De tyckte 

den passade bra bredvid stycket om aktiviteter. 

3.3 Formgivning 

I denna del kommer jag förklara grunderna till mina beslut av färg, form, layout med mera.  

Spalter 

Eftersom formatet på broschyren inte är så stort (A5) var mitt enda alternativ att använda mig 

av enkelspalt. Detta passar vanligtvis bättre till längre texter och begränsar i viss mån 

bildernas placering. Eftersom jag bestämt mig för att endast använda en bild per uppslag, 

fungerade placeringen av bilderna bra. Detta gav mer spelrum för bildernas placering och det 

ledde till ett bättre helhetsintryck. Fokusgruppen samt min uppdragsgivare var nöjda med 
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resultatet. Det ultimata angående läsligheten enligt Pettersson (2003) skulle ha varit 

tvåspalter. 

Marginaler 

Marginalerna är betydande för helhetsintrycket. Över-, under-, ytter-, och innermarginaler 

behöver inte vara lika stora (Nilsson, 1996:57), men jag valt att ha alla marginaler i samma 

storlek, 12,5 mm. Jag har medvetet tänkt på marginalernas storlek, eftersom stora marginaler 

ger ett luftigt intryck (Nilsson, 1996:56), något jag försökt eftersträva trots lite plats. 

Upplevelse 

Då jag utformat min broschyr har jag haft i åtanke svaren från enkätundersökningen och 

fokusgruppen. Jag har velat få fram en genomgående ungdomlig och fräsch känsla genom 

hela broschyren. Därför har jag tagit till mig råd från fokusgruppen och hållit bakgrunden vit, 

vilket ger en pigg känsla, samt valt att ha frilagda stora bilder som anspelar på sex. 

Jag ville ha mycket starka färger men ändå använda det sparsamt genom materialet. Därför 

valde jag på varje uppslag en stor bild som skulle knyta an till texterna samt innehålla en stark 

färg. Vissa delar av texterna som jag ville framhäva markerade jag även med färg från den 

tillhörande bilden, detta gillade fokusgruppen. 

4. Utprovning i fokusgrupp 

Efter att ha producerat min broschyr utifrån resultatet av undersökningsenkäten anordnade jag 

en utprovning. Detta gjorde jag för att se vad målgruppen tyckte om materialet, samt vad som 

kunde göras annorlunda och förbättras. Utprovningsmetoden jag använde mig av var, som 

tidigare sagts, fokusgrupper eftersom detta är en billig och bra metod. 

4.1 Varför fokusgrupper? 

Fokusgrupper är strukturerade gruppintervjuer. Det är ett snabbt och billigt sätt att få reda på 

en målgrupps önskemål, tankar och erfarenheter (Kuniavsky, 2003:201). Fokusgrupper 

rekomenderas att göras tidigt i utvecklingsskedet. Jag valde dock att göra den mot slutet, 

eftersom de även passar bra då man vill göra en utprovning (Kuniavsky, 2003:203). Jag hade 

utprovningen efter att jag sammanställt resultaten från enkäterna och utifrån det hade gjort en 

prototyp av broschyren. Jag hade utprovningen för att låta testa och utvärdera min prototyp 

och se vad som behövde ändras.  

Kuniavsky skriver att fokusgrupper är bra att använda vid analys av konkurrensen: för att 

få reda på vad konkurrenterna har som är bra samt vilka brister de har (Kuniavsky, 2003:203). 

Jag har inte direkta konkurrenter, eftersom RFSU är den största och enda föreningen i 

Uppsala som sysslar med den typen av arbete som de gör. Men jag ville använda 

fokusgrupper för att kunna ställa följdfrågor och få en bredare syn på målgruppens tankar än 

den jag fick med enkäterna. Enkäterna pekade mig åt rätt håll och mot ett mål, 

fokusgrupperna gjorde så jag utförligare kunde precisera frågor till målgruppen för att nå mitt 

slutliga mål bättre. 
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4.2 Vem deltog i fokusgruppen? 

Personerna som deltog i min fokusgrupp ingick i min målgrupp och var således sex studenter i 

åldrarna 18-30 vid Uppsala universitet. Eftersom det är stor skilnad på personer som är 18 år 

och personer som är 30 år ville jag ha ett bra spann på åldern i min fokusgrupp. Detta 

lyckades jag med och personerna var 19 år, 21 år, 23 år, 25 år, 28 år, 30 år. Deltagarna var tre 

killar och tre tjejer.  

4.3 Tillvägagångssätt vid fokusgruppen 

4.3.1 Förberedelser 

Innan jag påbörjade min utprovning var jag noga med att förbereda mig. Jag bokade ett 

avskiljt grupprum för några timmar i skolan eftersom det är viktigt med en bra lokal där 

personerna känner sig trygga att säga vad de tycker samt att man har mycket tid på sig 

(Kuniavsky, 2003: 207). Jag förberedde även ett manus för mig själv att följa (Kuniavsky, 

2003:214). Där skrev jag ner frågorna jag ville ha svar på. Det är även bra att vid 

fokusgrupper ha mellan 3-5 huvudämnen/rubriker att diskutera (Kuniavsky, 2003:214). Jag 

delade in mina ämnen i allmänt, utseende, innehåll, färger och bilder. 

Innan fokusgrupperna hade jag även förberett en text som jag läste upp för deltagarna 

innan utprovningen. Detta gjorde jag som en uppvärmning så att deltagarna vet vad det 

handlar om och känner sig bekväma (Kuniavsky, 2003:217). 

Texten jag läste upp: 

”Hej och välkomna. Jag heter Helene och håller på att utforma ett informationsmaterial för 

RFSU i Uppsala. Till detta behöver jag er hjälp eftersom ni tillhör min målgrupp, studenter 

mellan 18-30 år. Jag behöver höra era åsikter och tankar om mitt material, både positiva och 

negativa. Ni ska känna er fria att säga precis som ni tycker, jag tar inte åt mig utan blir 

snarare glad för tipsen jag får. 

Ni kommer att få frågor som rör både innehållet och produktens utformning. Det är viktigt 

att ni hela tiden berättar vad ni tycker och vad ni har för tankar om produkten. Ni ska alltså 

”tänka högt” så att jag kan anteckna.  

Jag fungerar som er moderator och behöver ni hjälp med något är det bara att säga till. 

Det är även viktigt att ni kommer ihåg att det är produkten vi testar idag, inte er som 

personer.” 

4.3.2 Utförandet 

Utprovningen skedde fredagen den 6 maj kl. 12.00 – 13.00 på Uppsala universitet i ett avskiljt 

grupprum. Efter att alla kommit läste jag upp min text och efter det delade jag ut varsitt 

exemplar av min broschyr till alla i gruppen. De fick bläddra igenom den och berätta om sitt 

första intryck. Efter det följde jag mitt schema och tog god tid på mig så att alla skulle ha en 

chans att svara och kommentera. 
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4.4 Resultat av fokusgruppen 

När jag först planerade mitt utförande av undersökningarna, både enkäter och fokusgrupper, 

hade jag tänkt ha åtminstone två fokusgrupper vid olika tillfällen efter varandra så jag kunde 

omprova produkten efter första utprovningen. Detta för att arbeta med iterativ metod, det vill 

säga ett kontinuerligt förfinande genom försök och fel. Men på grund av tidsbrist hann jag 

inte med en andra fokusgrupp. Jag är dock nöjd med den fokusgrupp jag hade och tycker att 

materialet och resultaten jag fick av den ger starkt stöd åt min slutliga produkt.  

Nedan presenteras diskussionen med fokusgruppen. 

4.4.1 Allmänt 

Fråga 1. 

Bläddra igenom broschyren, vad är ert första intryck? 

Svar: 

- Bra titel, den väcker intresse. 

- Bra framsida, man förstår direkt vad det kommer handla om. 

- Den ser fräsch och undgomlig ut. 

- Den känns lite rörig när man bara bläddrar igenom den. 

- Framsidan är bra, men kanske lite tom och naken. 

- Den känns luftig, vilket är bra.  

 

4.4.2 Utseende 

Fråga 1. 

 Tror ni utseendet på broschyren tilltalar målgruppen? 

Svar: 

- Ja. Den ser fräsch och ungdomlig ut. 

- Ja, jag skulle plocka upp den och läsa den. 

 

Fråga 2. 

 Broschyrens storlek, vad tycker ni om den? 

Svar: 

- A5 formatet är bra. 

- Den är enkel och lätt att ta med sig. 

 

Fråga 3. 

 Vad tycker ni om layouten i broschyren? 

Svar: 

- Lite för långa texter, annars är den bra. 

- Lite rörig, skulle behövas mer struktur och ordning. 

- Bra balans med färgerna, det är inte för mycket eller för lite. 

- Stilren och bra. 
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Fråga 4. 

Vad tycker ni om typsnitten på rubrikerna och texterna? 

Svar: 

- De är bra. Man är van med de typsnitten vilket underlättar. 

- Bra att det är olika typsnitt på rubriker och text. 

- Typsnittet på framsidan borde vara med uppseendeväckande. 

 

Fråga 5. 

Vad tycker ni om teckenstorleken? 

Svar: 

- Den är bra och lätt att läsa. 

- Radavståndet är bra. 

 

Fråga 6. 

Vad tycker ni om radlängden? 

Svar: 

- Det är bra radlängd. 

- Det skulle ha varit jobbigt om de gick över hela sidan. Det är bra att de är lite kortare. 

 

4.4.3 Innehållet 

Fråga 1. 

Tycker ni innehållet är intressant? 

Svar: 

- Ja, ämnena som tas upp är intressanta. 

- Ja, det är en bra blandning mellan information om RFSU, fakta och statistik. 

 

Fråga 2. 

Vad tyckte ni om texterna och rubrikerna? 

Svar: 

- Rubrikerna var intresseväckande. Bra med jag-tilltal i de första frågorna. 

- Texterna var bra, dock lite för långa. 

- Bra att ha med ett citat och små texter med fakta. 

 

Fråga 3. 

Tycker ni texterna är bra anpassade för målgruppen? 

Svar: 

- Ja, det är en bra nivå på dem. 

- De är inte för svåra eller för lätta. 

 

Fråga 4. 

Tycker ni det är väsentlig fakta om RFSU? Finns det något mer ni vill veta? 

Svar: 

- Det är bra fakta om RFSU, man förstår vad de jobbar med. 
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- Känns som att man får veta det viktigaste. 

 

Fråga 5. 

Känns det som att informationen om medlemskap är tillräcklig? 

Svar: 

- Ja, bra att det finns ett särskilt stycke om medlemsförmåner. 

- Ja, bra att hemsideadressen dyker upp på flera olika ställen. 

 

Fråga 6. 

Informationen om RFSU Uppsala, är den tillräcklig? 

Svar: 

- Ja, man förstår vad de gör. 

- Den är bra. 

 

4.4.4 Bilder 

Fråga 1. 

 Vad tycker ni om formatet? 

Svar: 

- Vissa bilder är kanske lite för stora. 

- Bilden på framsidan borde vara större. 

 

Fråga 2. 

Ser ni någon likhet i bilderna? 

Svar: 

- Ja, de är alla frilagda. 

- Det är ingen människa med på bilderna. 

 

Fråga 3. 

Vad tycker ni om bilderna? 

Svar: 

- Jag tycker de är lite småvågade vilket är bra. 

- Alla utstrålar olika typer av sex och kärlek. Det känns väl genomtänkt och bra. 

- Bra variation, coola. 

 

4.4.5 Färger 

Fråga 1. 

Vad tycker ni om färgerna?  

Svar: 

- De är bra, lagom mycket lagom lite. Fina färger också. 

- Bra att det är lagom färgglatt. Eftersom det tas upp tunga ämnen är det bra att de lättas upp 

med lite färg, men bra att det inte är för mycket heller, då skulle det bli konstigt. 

- Bra när vissa delar i texten är färgade. 
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4.5 Ändringar efter utprovningen 

Efter min utprovning gjorde jag några ändringar på min broschyr utifrån resultaten jag fick. 

Rent allmänt försökte jag göra innehållet mer strukturerat genom att få jämn vikt på sidorna, 

förut var några uppslag vänster tunga. Jag rutade även in ett stycke, omplacerade några bilder 

och gjorde texterna kortare. Min rubrik på framsidan ändrade jag typsnitt på så att den skulle 

väcka mer intresse än den förra. Bilden på framsidan gjorde jag lite större och några andra 

bilder inne i broschyren gjorde jag mindre. 

5 Sammanfattning/slutord 

Jag har som mitt examensarbete gjort en broschyr för RFSU med syftet att med hjälp av 

informationsdesign väcka intresset för den tänkta målgruppen att bli medlemmar i föreningen. 

Teoriarbetet jag baserat mitt projekt på har jag delat in i två delar. Den ena är för 

arbetsprocessen i projektet och den andra för arbetsprocessen i informationsmaterialet. Detta 

för att tydliggöra tillvägagångssättet. Metoderna jag valde att arbeta med var kvantitativ, 

genom enkäter, och kvalitativ, genom fokusgrupp. Dessa två metoder passar bra att använda 

ihop och gav en bra bild av min målgrupps tankar och önskningar. 

Under min enkätundersökning och fokusgrupp visade det sig att de flesta visste vad RFSU 

representerar och någon gång hade varit i kontakt med dem. De tyckte även att RFSU:s arbete 

och budskap var positivt. Trots det har RFSU Uppsala bara drygt 80 medlemmar. Detta gjorde 

att jag fokuserat mycket på att få fram ett informationsmaterial som känns fräscht och 

intressant och som lockar till handling för min målgrupp. Jag har haft mycket nytta av min 

fokusgrupp då jag utformat materialet. 

Informationsmaterialet uttrycker god informationsdesign genom kombinationen av 

innehåll och layout. Bilderna tillsammans med texterna ger en tydlig bild av vad broschyren 

handlar om och uttrycker, det vill säga sex och kärlek. Texterna är även korta och rakt på sak, 

vilket gör det enklare att få en bild av innehållet och budskapet. Layouten i sig är luftig, enkel 

och ren. Vid utformningen har jag tagit fasta på ett flertal av de principer jag tillgodogjort mig 

under kursen och via relevant litteratur. 

Det är med förvåning jag konstaterar att en så viktig förening som RFSU inte har fler 

medlemmar i en så stor stad som Uppsala, tillika studentstad. Min uppdragsgivare på RFSU 

tog emot informationsmaterialet med stor uppskattning. Jag hoppas att den färdiga broschyren 

gynnar föreningen och lockar medlemmar ur målgruppen. Jag har förberett möjligheten att 

göra en uppföljning med en enkät som kan delas ut samtidigt som broschyren (se stycke 

Laswells modell). Resultatet av en sådan uppföljande undersökning kan vägleda RFSU till att 

ännu bättre nå ut till sin målgrupp. Eftersom de med en sådan uppföljning kan ta reda på vad 

de bör göra bättre, vad de bör informera om ännu mer samt vilken kanal och vilket sätt som är 

bäst. Detta genom att via svaren i framtiden ännu bättre kunna anpassa material till 

målgruppen och på det sättet nå ut till flera. Effekten blir som ringar på vattnet. 
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