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Sammanfattning 
Vårt examensarbete har varit att producera en studentguide om Västerås till 
företaget Västerås & Company. Västerås & Company har i uppdrag att 
marknadsföra Västerås Mälarstaden till externa kunder som en attraktiv stad för 
företagsetablering, boende, konferenser/kongresser, högskolestudier och 
fritidsturism. Västerås & Company har producerat ett antal broschyrer som är 
riktade till olika målgrupper.  

Syftet med vår studentguide är att den ska locka presumtiva studenter till Västerås 
stad men även innehålla nyttiga fakta för nyinflyttade studenter.  

För att uppnå bästa resultat med vår studentguide har riktlinjerna i 
informationsdesign använts. Vi har under arbetets gång använt oss av Rune 
Petterssons modell ”Från uppdrag till leverans – en kreativ process” (Pettersson 
2001, sid.51-55). 

Vid insamling av material och vid utformning av broschyren har vi vänt oss till 
vår målgrupp. De har via två webbenkäter, en fokusgrupp och en utprovning 
hjälpt oss att kunna tillfredsställa målgruppen. Vi har även gjort en textanalys av 
materialet för att få en uppfattning om dess läsbarhet.  

Våra slutsatser är att det av högsta grad är viktigt att lära känna sin målgrupp och 
att inte underskatta den tid det kan ta att lära känna den. Att använda sig av 
riktlinjerna för informationsdesign gör att materialet blir mer användaranpassat. 
Dessutom har ”meddelandet” en bättre chans att nå fram och tillfredsställa 
mottagaren. Petterssons modell ”Från uppdrag till leverans – en kreativ process” 
är en passande modell att utgå från för ett arbete som detta. (Pettersson, 2001, 
sid.51-55) 

Den slutgiltiga Studentguiden finns med som bilaga i PDFformat på CD-skiva. Vi 
har också bifogat ett ”provtryck” av Studentguiden. Broschyren trycktes för 
utprovningen och innehåller inte de förbättringar som gjordes senare (Exempelvis 
byte av undermåliga bilder samt språkliga rättelser etc.).
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Inledning 

Städer i olika delar av Sverige vill gärna få fler invånare (bosatta och 
folkbokförda.) En av dessa städer är Västerås som är en stad med ett ständigt 
växande invånarantal. Mälardalens högskola i Västerås lockar årligen till sig nya 
studenter från andra städer.  

Vår uppdragsgivare Västerås & Company har gett oss i uppdrag att utforma ett 
informationsmaterial riktat till nyinflyttade studenter. Studenterna är i behov av 
matnyttig information om livet som student och om Västerås Mälarstaden. 
Informationsmaterialet är en broschyr som kallas Studentguiden och den ska 
fungera som rekryteringsmaterial för uppdragsgivaren och som en 
informationsbroschyr för mottagaren. Med hjälp av våra kunskaper i 
informationsdesign ska vi skapa en Studentguide som tilltalar och tillfredställer 
målgruppens informationsbehov.  
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Uppdrag och uppdragsgivare 

Västerås & Company har i uppdrag att marknadsföra Västerås Mälarstaden till 
externa kunder som en attraktiv stad för företagsetablering, boende, 
konferenser/kongresser, högskolestudier och fritidsturism. De producerar ett antal 
broschyrer som är riktade till olika målgrupper. I framtiden vill Västerås & 
Company kommunicera mer med presumtiva studenter till Mälardalens högskola.  
Vårt uppdrag blir att leverera ett förslag för en broschyr som tilltalar den tilltänkta 
målgruppen - presumtiva studenter.  
 

Projektdirektiv 

Vår uppdragsgivare Västerås & Company har redan en bestämd grafisk profil, 
som de vill att vi ska applicera på broschyren. Detta innebär att vi använder oss av 
deras typsnitt, logotyp samt använder de färger som finns med i deras logotyp. 
Däremot kan vi fritt forma text, bild och layout, så länge det tillfredsställer 
målgruppens behov. Trots den grafiska profilen har vi alltså stort utrymme för vår 
kreativitet.  

 

Syfte 

Grundtanken med projektet är att utforma en broschyr som dels ska locka 
presumtiva studenter till Västerås men som också ska fungera som en 
”studentguide” med matnyttiga fakta för nyinflyttade studenter.  
Broschyren kommer att användas som rekryteringsmaterial i samarbete med 
Mälardalens högskola, men även som välkomstmaterial för nya studenter. I 
projektet ingår det att samla in och bedöma vad som är relevant information för 
målgruppen. 

För att uppfylla vårt syfte har vi utvecklat frågeställningar som vi under arbetets 
gång kommer att försöka besvara.  

 

Problembakgrund 

Just nu saknas det en studentguide för de studenter som precis börjat studera eller 
kan tänka sig att studera i Västerås stad. Det saknas ett informationsmaterial som 
de nyinflyttade studenterna kan använda sig av för att lära känna staden bättre och 
som kan hjälpa dem att få bukt på studentlivet. 
Vår uppdragsgivare Västerås & Company har just nu inte resurser för att skapa en 
ny broschyr, och de saknar en broschyr som tilltalar målgruppen studenter. 
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Frågeställning 

Vi ska alltså utforma en Studentguide Västerås. Vårt problem kan delas upp i 
olika moment och problemställningar: 

 Vilken information är relevant för målgruppen? 
            Vad vill de veta om Västerås stad? 

      Vilka övriga uppgifter kan underlätta för en ny student? 
 Hur presenterar vi informationen? 

Dessa frågor kan komma att ändras fortlöpande under arbetets gång. Detta kan till 
exempelvis bero på att vi inte uttryckt oss tydligt nog, att vi vill avgränsa oss 
ytterligare eller att vi uteslutit användbart material som vi vill ha med.  

Avgränsningar 

Produkten vi kommer att ta fram är en broschyr med relevanta fakta för 
presumtiva studenter till Mälardalens Högskola i Västerås. Broschyren kommer 
även att vara tillgänglig för studenter som precis börjat på högskolan. Vi kommer 
alltså att avgränsa oss till att ta fram relevant information för målgruppen 
studenter. 

Ytterligare kommer vi att avgränsa oss till att ta fram information om Västerås 
stad och inte om Eskilstuna stad, där Mälardalens Högskola också finns. 

Västerås & Companys bestämda grafiska profil kommer att avgränsa oss i val av 
typsnitt, färger och till viss mån vid utformning av materialet.  

Något som kontinuerligt kommer att begränsa oss är tiden att utföra detta  

arbete på.  

Målgruppsbeskrivning 

Enligt vår uppdragsgivare är vår målgrupp presumtiva studenter till Mälardalens 
högskola, Västerås. Men även nyinflyttade studenter i Västerås stad. 
Målgruppsbeskrivningen är ganska vag och därför har vi valt att undersöka denna 
närmare i avsnittet metod. 

Koppling till informationsdesign 

Vi har studerat informationsdesign på Mälardalens högskola i 3 år och under tiden 
har vi lärt oss om det flervetenskapliga ämnet informationsdesign och dess 
principer. Ordet information kommer från det latinska verbet ”informare” som 
betyder ge form åt något eller utforma och utdana (Pettersson R.2004, sid.14). 
Detta är precis vad vårt examensarbete går ut på - att utforma en broschyr. Vidare 
har vi lärt oss att informationsdesign omfattar ett helhetsperspektiv på studier av 
teknik och processer för utformning och användning av informationsmaterial. 
Informationsdesign börjar med att ett informationsflöde går från sändare till 
mottagare, och därefter analyseras varje del av kommunikationsprocessen på ett 
kritiskt sätt (Pettersson R.2004, sid.17). När vi utformar vår broschyr kommer vi 
att sända ett budskap som vi vill att mottagarna ska förstå. Ett citat som vi tycker 
sammanfattar vårt uppdrag samt informationsdesign är: 

”God informationsdesign gör vardagslivet enklare för de människor som behöver 
information” (Pettersson R.2004, sid. 4).  
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Under vår arbetsgång kommer vi att följa de principer som det flervetenskapliga 
ämnet informationsdesign innebär. Vi kommer att följa de modeller och riktlinjer 
som informationsdesign behandlar, för att kunna producera den ultimata 
Studentguiden för Västerås & Company. Vi kommer även att satsa på en grafisk 
formgivning som inte tar för mycket uppmärksamhet från informationen. 
Studentguiden ska formas så att den blir lätt att orientera i och intressant att läsa. 
Därför kommer vi att använda oss av olika färger för dekorationssyfte och 
färgkodning. Textinnehållet i Studentguiden ska bli målgruppsanpassat och 
lättförståeligt. Vidare kommer bilderna att fungera som ett stöd för texten och få 
mottagaren att uppleva en positiv känsla. 

Informationsdesign innehåller som bekant ordet design som i dag används på 
olika sätt i skilda sammanhang. I dagligt tal avser ordet vanligen en produkts form 
eller utseende. För att kunna arbeta med design av budskap till vår broschyr 
kommer vi att titta mycket på samspelet mellan ord, bilder och grafisk form 
(2003, sid.134). Formen får mottagarens öga att hitta rätt och innehållet får 
mottagaren att förstå. Det är sambandet mellan form och innehåll som får 
budskapet att nå fram (Bergström B.2004, sid.218). Självklart vill vi att vårt 
budskap ska nå fram, så därför är detta något vi kommer att tänka på när vi väljer 
text, bild och layout till vår broschyr.  

Metod och arbetsprocess 
Vi ska alltså försöka svara på frågan om vilken slags information som är relevant 
att ha med i Studentguiden för presumtiva studenter till Västerås stad. Detta 
innebär att vi i det här avsnittet av rapporten kommer att förklara hur vi har gått 
tillväga för att ta reda på vilken information det är. Vi kommer även att beskriva 
hur vår arbetsgång förflutit när vi arbetat med att presentera informationen. 

 
Som modell för vår arbetsgång har vi valt arbetsprocessen  

”Uppdrag till leverans- en kreativ process” (Petterson 2005).  

Vi valde att följa denna modell i och med att den passade utmärkt för vårt uppdrag 
som pågår från uppdrag till leverans. När vi följer modellen kan vi lätt se vad som 
utförts och vad som behöver göras. 

Vår arbetsprocess består av fyra olika delar: 

 1. Analys/Synopsis: Innehåll och struktur 

2. Utkast: Innehåll struktur och begriplighet 

3. Manus: Språklig kvalitet - text och bilder, grafisk form och utprovning. 

4. Original: Teknisk kvalitet - text, bilder, och grafisk form.  
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Figur 1. Från uppdrag till leverans- en kreativ process 

 

 

 

 

Analys och Synopsis 
Det första steget i arbetsprocessen handlar om produktion av synopsis till 
Studentguiden.  

Förstudie 

För att kunna ta fram en synopsis gjorde vi en förstudie och bekantade oss med 
företaget Västerås & Company. 

Eftersom att vi är Eskilstunabor fördjupade vi våra kunskaper om Västerås stad 
genom att besöka staden, samla in information från Västerås turistbyrå och besöka 
webbplatserna www.vasterasmalarstaden och www.vasteras.se. Vi gjorde därefter 
studier av broschyrer och trycksaker som företaget hade låtit tryckas tidigare, samt 
tog del av deras grafiska profil. Dessutom gjorde vi en ”benchmarking” av 
liknande informationsmaterial för att få inspiration och idéer. 

Vi genomförde en problemanalys och utvecklade efter våra första undersökningar 
en djupare målgruppsbeskrivning (Mer om målgruppen under rubriken 
”Målgruppsbeskrivning efter researchfasen”). 

Vår webbenkät 

Till en början fick vi information, tips, och material från vår uppdragsgivare för 
att kunna bestämma Studentguidens innehåll. Efter att vi tagit del av deras 
information bestämde vi oss för att skicka ut två webbenkäter till 
programstuderande vid Mälardalens Högskola i Västerås för att få reda på mer om 
målgruppen. Vi skickade ut två webbenkäter till dem som studerade sin första och 
andra termin. Respondenterna fick ett email med två webbenkäter. Den ena var 
riktad till dem som flyttat till Västerås i samband med sina studier och den andra 
riktade sig till dem som hade Västerås som hemstad. Respondenterna fick välja 
länk till den webbenkät som passade dem bäst. Totalt fick vi in tips och 
inspiration av 144 respondenter som gav tydliga signaler om vad Studentguiden 

Kreativitet 

U S U M O L 

Kostnad

Modellen visar en arbetsmodell för produktion av informationsmaterial. Modellen innehåller fyra 
delprocesser.1- produktion av synopsis 2- produktion av utkast, 3- produktion av manus, 4- 
produktion av original. I början av processen är utrymmet störst för kreativiteten och minskar i 
takt med att kostnaderna för eventuella ändringar ökar (Petterson, 2001 s.51-55). 
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skulle komma att innehålla. Dessa signaler tillsammans med den ”benchmarking” 
vi gjort tidigare samt våra påbörjade litteraturstudier gjorde att vi kunde göra en 
utförligare beskrivning av målgruppen och ta fram ett första utkast av 
Studentguiden. 

Fokusgruppsintervju 

Vår fokusgruppsintervju bestod av fem respondenter som alla hade flyttat till 
Västerås i samband med studier på Mälardalens Högskola.  De var fyra killar och 
en tjej, alla i åldrarna 20 – 24 år. Fokusgruppsintervjun inleddes med att starta en 
diskussion om respondenternas upplevelser och känslor om Västerås under deras 
första månader i staden. Respondenterna i fokusgruppen hade kommit från stora 
till medelstora städer. Alla var överens om att Västerås var en liten stad jämfört 
med vad de var vana vid, men att detta inte påverkade trivselfaktorn. 
Respondenterna kom från Stockholm, Norrköping, Barcelona och Detroit. 

En av frågorna som ställdes var: Om du var nyinflyttad i Västerås på nytt, vad 
hade du velat se i Studentguiden?”. Deras svar stämde överens med de 
överrepresenterade svaren som vi fått från webbenkäten. Förbindelser var viktigt 
att ha med, likaså bostadsförmedlingar samt nöjesliv. Men svaren handlade inte 
bara om innehåll utan även om stil och budskap. De önskade en ” glad och 
avslappnad text” och ”en lättsam stil” som bara förmedlade det mest relevanta. 
Bildspråket skulle vara i symbios med texten och helst så ville de se ”färgstarka 
bilder med människor i 20-års ålder”. 

Fokusgruppen var överens om att det är viktigt att informera om Västerås som en 
stad med närhet till Mälaren och dess skärgård samt till många badplatser.  Cykel- 
och gångavstånd gör att det är nära till det mesta i staden, och detta var något som 
fokusgruppen också ville lyfta fram. Gruppens diskussion ledde ytterligare fram 
till att sevärdheter i Västerås kändes som något mindre viktigt att informera om. 
Nöjeslivet däremot såg de som en del av studentlivet och det diskuterades vilt om 
Västerås utbud av barer och krogar. 

Enligt fokusgruppen var introduktionen den största anledningen till att de snabbt 
hittade nya vänner och fann gemenskap på skolan. De menade att ”Kårens 
verksamhet och introduktionsveckorna på högskolan är två faktorer som främjar 
kontakter med andra studenter på högskolan”. Respondenterna tyckte att vi skulle 
informera studenterna om denna aktivitet då många nya studenter går miste om 
den.  

I Studentguiden ville de också se studentintervjuer och att vi skulle lyfta fram 
gemenskapen som finns på MDH. 

Målgruppsbeskrivning efter researchfasen  

Den kvantitativa undersökningen visade en stor majoritet av unga respondenter i 
tjugoårsåldern. Medianåldern för de som flyttat till Västerås i samband med 
studier låg på 22. Denna indikation på ålder bidrog till att vi kände att vår 
målgruppsbeskrivning blev klarare. Den målgrupp som Västerås Studentguide 
riktar sig till är 19- 26 år gamla.  

De är singlar, sambo eller har förhållande. Vår undersökning visade att hela  

51,3 % av 144 respondenter som flyttat till Västerås var singlar.  
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Det den primära målgruppen har gemensamt generellt, är att de har bristande 
kunskap om Västerås stad och avser att studera på högskolan som innebär flytt 
från en annan stad. 

Den sekundära målgruppen har bra kunskap om Västerås stad men behöver 
information som kan förenkla deras vardag som studenter.  

 

Genom vår research har vi kommit fram till följande gemensamma nämnare hos 
målgruppen: 

 Kan tänka sig att studera i Västerås/Flyttat till Västerås från annan stad i 
samband med studier 

 Vill träffa nya människor 

 Är intresserade av studentlivet/högskolan 

 Är intresserade av kårens verksamhet 

 Är intresserade av nöje 

 Vill se färgstarka bilder i symbios med text 

 Vill se glada människor i 20-års ålder 

 Vill ha en lättsam ton   

Produktion av synopsis 
Efter att vi gjort en djupare undersökning av såväl material från vår 
uppdragsgivare som av målgruppen så började en synopsis ta form. Vi tog fram 
ett förslag för vad som skulle finnas med textmässigt i broschyren och hur 
upplägget skulle se ut. Utifrån de svar vi fått i vår webbenkät samt från vår 
fokusgrupp så blev innehåll och upplägg för broschyren snabbt klart. Vi 
presenterade därefter förslaget för vår uppdragsgivare för granskning och 
synpunkter. Vår uppdragsgivare ansåg att vi skulle framhäva Mälaren och 
Mälarstaden ännu mer. Därför fortsatte vår research ytterligare och vi gjorde 
ändringar efter vår uppdragsgivares önskemål. Vi lade bland annat till uppslag om 
Västerås Mälarstaden och det expansiva näringslivet.  

Konkurrentanalys  

När vi hade tagit fram vår synopsis över textinnehåll och upplägg gjorde vi en 
”benchmarking” för att få inspiration och komma på idéer för Studentguiden 
framtida form och innehåll. Vi beställde studentguider från andra högskolor och 
bläddrade i olika informationsmaterial där mottagarna var studenter. 
Studentguiderna var bland annat från städer som Borås och Göteborg. Några av de 
informationsmaterial som vi bläddrade i var universitets eller högskolekataloger 
som hade ett rekryteringssyfte kombinerat med ett informerande syfte.  Genom 
denna konkurrentanalys kunde vi ta del av det som vi tyckte var riktigt bra och 
göra det ännu bättre. Vi fick inspiration och valde ut olika element och olika typer 
av informationsstycken som tilltalade oss.  Det var allt från bilder till enkla 
grafiska drag. Vi tittade även på de olika informationsmaterialens struktur och 
innehåll. Vår konkurrentanalys fick oss att komma ytterligare ett steg på vägen i 
skapandet av vår studentguide. 
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Produktion av manus 

Textanalys 

För att få ett grepp om texternas läsbarhet gjorde vi en textanalys av de tänkta 
texterna till broschyren, med hjälpmedlet Läsbarhetsindex (LIX). LIX utvecklades 
på 1960- talet av pedagogik forskaren Karl- Hugo Björnsson och hjälpmedlet 
används på texter för att kunna få en uppfattning om texterna är lätt- eller 
svårlästa.  Metoden LIX bygger på antagandet att långa ord och långa meningar 
gör en text svår att läsa (Petterson, 2003, s 377). LIX är en metod som enbart 
används för att gradera en texts svårighetsgrad och inte till för att förklara just 
varför en text är svår eller lättläst (Liljestrand, 1993, s 116). LIX- värdet beräknas 
genom medeltalet ord per grafisk mening och procentandelen långa ord (Melin & 
Lange 2000, s 75). Eftersom vi strävade efter att ha texter som är enkla, klara, 
koncisa och säljande i Studentguiden tyckte vi det var nödvändigt att göra en 
textanalys med hjälp av LIX. 

Vi räknade ut LIX på Studentguidens alla textstycken med hjälp av en så kallad 
LIX- räknare på Internet (http://stp.ling.uu.se/~gustav/lixcounter/). 

För att bedöma läsbarhetsindex används denna tabell: http://pressylta.com/lix/ 
(2005). 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
Figur 2. Tabell för läsbarhetsindex 

Layout 

Efter att vi kände oss färdiga med Studentguidens textmässiga innehåll började vi 
att skissa på olika layoutlösningar. Hur skulle Studentguidens grafiska utseende se 
ut? Precis som vi tidigare skrivit har vår uppdragsgivare en färdig grafisk profil 
för utformning av broschyrer men trots det fick vi alltså stort utrymme för vår 
kreativitet gällande samspelet mellan text, bild och form. Den bestämda grafiska 
profilen är som mest framträdande på broschyrens fram och baksida så den kan 
identifieras som ett av Västerås & Companys informationsmaterial. Vidare har vi 
valt att ta hänsyn till typografin med de olika typsnitten den grafiska profilen 
innehåller. Efter diskussioner kom vi fram till vilket format vi skulle använda och 
att vi skulle dela upp Studentguiden i fyra olika avsnitt med hjälp av färgkodning. 
På så sätt har mottagaren lättare att se vilka sidor i Studentguiden som hör ihop 
med varandra (Petterson 2003, s 204). Så småningom började Studentguidens 
grafiska utseende formas i programmet InDesign. En första granskning av manus 

 

< 24       Mycket lätt. Barn- och ungdomsböcker 

25 – 34  Lätt. Skönlitteratur för vuxna 

35 – 44  Medel. Dags och veckopress 

45 – 54  Svår. Officiella skrivelser, populärvetenskapliga artiklar 

55 >  Mycket svår. Facklitteratur, avhandlingar, läroböcker, lagtexter 
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gjordes av vår uppdragsgivare och handledare. Vi gick tillbaka till arbetet med 
Studentguiden och tillförde några ändringar och korrekturfel. Efter det var 
manuset redo för sin andra granskning, som var en utprovning med enkät av 
tänkta mottagare.  

Utprovning med enkät 

Vi har genomfört en utprovning med enkät på Studentguiden. Det övergripande 
syftet med utprovningen var att ta reda på hur målgruppen uppfattade 
Studentguiden som helhet. Vi har även fokuserat på ett särskilt uppslag som vi 
ville att respondenterna skulle titta närmare på. Uppslaget visade sig ha högst 
LIXvärde enligt textanalysen. Vi uppfattade dock inte uppslaget som svårläst.  

Vi ville därför undersöka uppslagets läsförståelse och valde att ta med just detta 
uppslag.  

Vi hade 15 respondenter som alla passade in i vår målgrupp och var i åldern 19-26 
år.  De var både kvinnor och män som deltog. Alla hade någon gång funderat på 
att börja studera eftergymnasiala studier. Alla kunde dessutom tänka sig att flytta 
till en annan stad i samband med detta. Vi började enkäten med frågor som rörde 
respondenternas bakgrund. Bland dessa inledande frågor använde vi oss av 
dikotomiska skalor, alltså innehållande bara två värden som ja eller nej. 
(Christensen 2001, s.232).  Vidare har vi använt oss av semantiska 
differentialskalor där respondenten får ta ställning till hur bra eller dåligt han/hon 
anser något vara i Studentguiden. Med hjälp av en jämn skala kunde inte 
respondenterna hålla sig neutrala på någon fråga genom att välja mittenvärdet, 
utan de var tvungna att ta ställning. 

Källkritik 

Källkritikens uppgift är att bedöma källornas trovärdighet. Att bedöma 
sanningshalten i den information som man möter. Källkritiken innehåller en 
samling metodregler för att ta reda på vad som är sant (Thurén, 1998, s.9). Att 
vara källkritisk är egentligen väldigt enkelt.  

Det handlar om: 

 Äkthet. Att källan är det den utger sig för att vara. 
 Tidssamband. Ju längre tid det har gått mellan en händelse och berättelsen 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 
 Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv” och inte vara exempelvis ett 

referat av en annan källa. 
 Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en 

falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 
1998, s.13). 

 

Vi har främst använt oss av böcker med trovärdiga författare, som alla är 
väletablerade inom sitt område. Författarna är oberoende av andra författare och 
refererar inte till någon annan. Vi har självklart haft ett kritiskt öga när vi läst 
böckerna. Det finns dock en risk att vi kan ha missat viktig litteratur vid 
litteraturstudierna.  
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Verken som vi har tittat mest på är skrivna av Rune Pettersson som är professor i 
informationsdesign på institutionen för innovation, design och produktutveckling 
vid Mälardalens högskola. Hans böcker ligger till grund för den teori som vi har 
använt oss av. Rune anses vara en betydande representant inom ämnet 
informationsdesign och han har skrivit ett flertal böcker inom ämnet.   

 

I möten med vår uppdragsgivare har vi alltid försökt att ta hänsyn till dennes vilja 
men samtidigt rättat oss efter vad vi lärt oss under våra litteraturstudier på 
textdesign på Mälardalens högskola.  Vi har under arbetets gång haft ett kritiskt 
öga gentemot våra subjektiva åsikter. Det vill säga att vi ständigt har fokuserat på 
målgruppen, och inte bara på vad som kan anses vara en snygg layout och så 
vidare. 

Vi har fortlöpande dubbelkollat våra uppgifter och sökt primärkällan. Det är 
viktigt att någon med expertis inom området godkänner eller tittar igenom, 
(Pettersson, 1997, s 115) och därför har vi till exempel rådfrågat med tryckeriet 
vid oklarheter kring tryckprocessen. Under vår webbenkät kunde vi möjligtvis 
bättre ha säkrat att respondenterna endast kunde svara på enkäten en gång, för att 
undvika bortfall. Detta är något vi är medvetna om till nästa gång vi ska 
genomföra en webbenkät.   

Teori 
I denna del kommer vi att presentera olika teorier och fakta som vi använt oss av 
under vårt arbete med Studentguiden Västerås. 

Vi har studerat informationsdesign under tre år och anser att det är det bästa 
teoretiska perspektivet för Studentguidens utformning. Vårt arbete med 
Studentguiden har omfattat och rört många olika områden. Vi har skrivit all text, 
tagit majoriteten av bilderna och vi står bakom den grafiska formen. Termen 
informationsdesign avser en benämning för en grupp av designämnen, en 
ämnesgrupp, där syftet är att mottagarna ska förstå hur någonting fungerar. 
Informationsdesign omfattar ett helhetsperspektiv på studier av teknik och 
processer för utformning och användning av informationsmaterial. Ämnet 
analyserar varje del av kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt och tar alltid 
utgångspunkt från sändare till mottagare (Petterson 2003, s 284). Nedan följer en 
modell som illustrerar det flervetenskapliga ämnet informationsdesign. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

språk 

 kommunikation 

konst 

kognition 

Informationsdesign 

information 

Ekonomi och 
juridik 

Medier och 
teknik 
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Figur 3. Modell över informationsdesign 
(Linda Enblom och Rune Petterson ”Det gula häftet”, s. 9, 2006) 

 
Enligt Robert E. Horn är informationsdesign konsten och vetenskapen om hur du 
utformar informationsmaterial så att människor på ett effektivt sätt och med hög 
verkan kan ta del av det (red. Jacobson 1999 s. 16). 

 

Ingela Stenson menar att information är att tjäna och inte att härska, och att det 
handlar om att påverka människors kunskap, attityder och beteenden. Hon har 
utformat modellen nedan för att kunna motivera och planlägga information (red. 
Karaszi 2004, s.13). 

 

 

 
   

 

 

 

  

 

Figur 4. Varför är det bra att informera? (Red. Karaszi 2004, s. 13) 

 

Vi vill att Studentguidens mottagare ska kunna ta till sig informationen lätt och 
effektivt. Därför är det av stor vikt att vi använder oss av principerna för 
informationsdesign. 

Vi har valt att presentera vår teoridel med att först beskriva kommunikationsteori 
och sen dela upp det under rubrikerna text, bild och form. 

Kommunikationsteori 
Vi vill självklart att Studentguidens innehåll ska nå sina mottagare på ett 
tilltalande sätt. De som läser Studentguiden ska få positiva känslor om Västerås 
stad och det ska därmed vara en stad som de kan tänka sig att flytta till, i samband 
med studier. Vårt mål är att mottagaren ska känna sig nöjd med den information 
som Studentguiden tillhandahåller om Västerås och Mälardalens högskola. 

Vad är kommunikation? 

Människan är en informationsbehandlare som tar emot, bearbetar och samlar 
otaliga mängder information. Det är en process som behandlas av människans 
hjärna där den slutliga bedömningen och värderingen inträffar. Vidare väljs valet 
av handlingsstrategi där de avgörande besluten fattas (Hård af Segerstad 1985, s 
6). Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell från år 1949 
visar kommunikationsprocessen som en enkel och linjär process.  
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Figur 5. Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 2003, s.18). 

    

Termen brus är det begrepp vars betydelse inte riktigt framgår i modellen. Brus är 
allt som stör mellan sändningen och mottagandet av budskapet och som inte 
avsetts av källan. Brus kan vara saker som knaster på en telefonledning, störande 
omkringliggande ljud eller för liten text. Det är signaler som inte sändaren 
planerat att ha under sin kommunikationsprocess. (Fiske 2003, s.20). Risker som 
för mycket brus kan medföra kan vara att sänt och mottaget meddelande får olika 
betydelser (Windahl & McQuail 1984, s.18). När mottagarna visar reaktion eller 
svar på sänt meddelande genom en visuell kommunikation kan man skapa något 
som påminner om en tvåvägskommunikation. Denna typ av svar kallas feedback 
eller återkoppling, och sker genom någon form av handling från mottagarens sida. 
(Bergström 2003, s.101). Med hjälp av vår utprovning ville vi försäkra oss om att 
vår broschyr inte innehöll något ”brus” och att meddelandet, om att Västerås är en 
trevlig studentstad, gick fram. Via utprovningen fick vi feedback på broschyren. 

Perception och påverkan 
Perception är en samlingsbeteckning för de processer och de kunskaper vi tar åt 
oss om yttervärlden. Det handlar om sinnesintryck och informationsinnehållet i 
dessa. Vi strävar omedvetet hela tiden efter att strukturera och konkretisera olika 
intryck. Våra erfarenheter, tankar, och värderingar hjälper oss att skapa och tolka 
ett meningsfullt innehåll i det vi ser, hör, smakar, rör och luktar (Petterson 2001, 
s.238). Det går mycket tid åt att sortera bort det triviala medan det mer angelägna 
och intressanta prioriteras och förs vidare. För att mottagarens perception ska 
kunna leda till påverkan måste sändaren försöka beröra det som känslomässigt 
finns bevarat hos mottagarens medvetande (Bergström 2003, s. 99). Vår 
utprovning gav oss en tydlig fingervisning om vad vår målgrupp ville se i 
Studentguiden. Målgruppen ville bland annat se gemenskapen som finns på MDH, 
något som vi tror berör målgruppen känslomässigt. Enligt våra egna erfarenheter 
och vår fokusgrupp hoppas ofta blivande studenter på en rolig studietid. Kanske 
var det även därför vår målgrupp ville se glada människor på bilderna och ha en 
lättsam ton i texten? 

 

Vidare är det väldigt viktigt att ha med information om den speciella destinationen 
i en broschyr om man vill locka broschyrens målgrupp och självklart också sett 
ifrån ett marknadsföringsperspektiv. Värdet i det är att man når sina mottagare 
och förhoppningsvis uppfyller deras behov och intressen. Det har visat sig att när 
man funderar på en destination så spelar erfarenheter om destinationen från släkt 
och vänner en stor roll. Denna information tillsammans med övrig information 
som man kan få via turistbyråer och guider är bland de mest använda och mest 

informationskälla sändare signal 
Mottagen 
signal destination 

BRUSKÄLLA 

mottagare 
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uppskattade (Molina, Esteban 2006, s.1038). För att få sina mottagare att märka 
broschyren och börja läsa den menar Getz and Sailor (1993) att en estetetiskt och 
inbjudande design och intresseväckande innehåll behövs (Molina, Esteban 2006, 
s.1042). Broschyrer är den typ av trycksak som fungerar bäst vid inledningen av 
en kommunikationsinsats eller när det finns ett behov hos mottagarna att fördjupa 
sig inom ämnet. Nackdelarna är att de tyvärr försvinner i mängden av annan 
kommunikation, att de brister i dialogen samt att de inte sparas (red. Karaszi 2004, 
s. 184). 

Text 
Texter är uppbyggda på olika nivåer: 

 Texten som helhet 

 Meningarna  

 De enskilda orden 

 

Vid skapande av text gäller det att göra olika val på alla dessa nivåer men det 
finns aldrig endast ett svar. Istället är det faktorer utanför texten som ger en 
fingervisning. Den språkliga nivån som är lämpligast för ens text avgörs genom 
att ständigt ha situationen, syftet och målgruppen i åtanke (Mårdsjö 1998, s.52). 
För att texten ska bli bra gäller det att sätta sig in i läsarens situation och behov. 
Skribenten måste veta vem hon skriver sin text till (Bergström 2003, s.144).  För 
att text ska kunna påverka människor måste man ständigt tänka på läsaren och 
nästan konkret tala med honom eller henne under tiden man skriver. En intressant 
text bör vara i ständig dialog med läsaren (Lindbom 1999, s.14). En text som når 
fram till mottagaren måste ha ett innehåll som knyter an till läsarens drömmar. 
Människor söker ofta trygghet, spänning eller förändring. När skribenten skriver 
sin text ska hon/han alltid fråga sig: Vilka drömmar bär mottagaren på? (Lindbom 
1999, s.27) För oss har det inte varit svårt att sätta oss in i vår målgrupps behov, 
eftersom vi har varit blivande studenter själva. Vår text är direkt riktad till 
målgruppen och vi har använt oss av ordet ”du” för att läsaren ska känna sig 
träffad. Dessutom så förstår vi, med hjälp av vår fokusgrupp, vad nyblivna 
studenter drömmer om – ett roligt studentliv, möte med nya människor, nya 
upplevelser och så vidare. Detta är något som vi har försökt att återspegla i 
Studentguiden. 

 

För att kunskapen om skribenten och läsaren ska bli lätt att överblicka kan man 
använda sig av en P-matris. I en P-matris finns en uppsättning normalvärden att 
välja mellan. Dessa gör det enklare att jämföra matriser för olika texter (P står för 
produktion eller pragmatik) (Melin 2000, s.23). Följande P-matris är för 
Studentguiden Västerås: 

 

 

Figur 6. P-matris för Studentguiden (Melin, 2000 s. 23). 
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Textens förutsättningar kan alltså fångas upp via en P-matris. Dessa 
förutsättningar kan sen visas i poler och därmed kan man lättare beskriva vilka 
språkdrag som etablerar dem. Melin har tagit fram följande fyra poler att utgå 
ifrån; Detaljerad- Allmän, Formell- Informell, Informationstunn- 
Informationspackad, Saklig- Emotiv. 

Vidare kan texten karaktäriseras genom en textkompass som innehåller dessa 
ovanstående fyra poler (Melin & Lange 2000, s.25). Innan vi tog fram texterna så 
visste vi ungefär hur vi ville att textkompassen för Studentguiden skulle hamna 
för att tillfredsställa målgruppen. Vi tycker att bilden av hur vi trodde att den 
skulle se ut stämmer bra med hur den blev, och vi känner oss därför nöjda med 
resultatet. Följande textkompass gäller för Studentguiden Västerås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 7. Textkompass för Studentguiden (Melin & Lange 2000, s. 25) 

 

För att ett informationsmaterials budskap ska kunna leverera hög trovärdighet är 
det viktigt att det uppfyller en viss standard. Bland annat ska informationen vara 
korrekt och lätt att förstå. Ett budskap med hög trovärdighet har också god 
struktur, bra argument, bra referenser och relevanta exempel. Vidare måste även 
text och bilder ha god läsbarhet som läslighet. (Petterson 2001, s.120) 
Trovärdighet är viktigt då det som vi inte accepterar eller tror på lätt försvinner ur 
vårt medvetande (Bergström 2003, s.100). Studentguiden innehåller endast riktiga 
källor, och samtliga källor har blivit granskade och godkända av vår handledare 
samt av personal på Mälardalens högskola. 
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Bild  

Bilder ur ett kognitivt perspektiv 

Bilder ger mycket bättre förståelse och överblick kring ett ämne än vad 
användande av enbart ord gör. Inom informationsdesign är de vanligaste 
orsakerna till att använda bilder för att visualisera, klargöra, informera, dra åt sig 
uppmärksamhet, underlätta läsning, förklara och för att förmedla information 
Oftast används bilder för avsnitt som är viktiga, svåra att förstå, och nya för 
läsare. För de som läser informationen kan bilder göra upplevelsen mer 
inbjudande och förföriskt (Petterson 2001, s.125). För lättare förståelse, inlärning 
och bättre minne fungerar det väldigt bra att använda bilder i kombination med 
text. Det finns också rent dekorativa syften att använda bilder (Petterson 1997, 
s127). Det är däremot väldigt viktigt att se över så att bilder med kognitiva eller 
dekorativa syften inte förvirrar eller blandas ihop (Petterson 2001, s.125). 
Informationsbilder är de bilder som används i olika informationsmaterial. Syftet 
med bilden är att den ska leda till en upplevelse inlärning och minne genom dess 
innehåll, utförande, kontext, och fysiska form (Petterson 2004, s.12). 
Undersökningar visar att den vanligaste anledningen till användandet av bilder 
handlar om uppmärksamhet. Bilder används då främst för att attrahera, vinna 
över, och behålla uppmärksamhet (Petterson 2001, s.125). 

 

Bilder ut ett skapande och kommunikativt perspektiv 

Bilderna är helt avgörande för helhetsintrycket av ett informationsmaterial. Det är 
ofta bilderna som ger det starkaste och mest omedelbara intrycket i en trycksak 
(Nilsson 1996, s.39). Att kommunicera med bild kräver förberedelser som i 
många andra kommunikationsfrågor. Arbetet med bilder kräver precis som 
textskapandet sina vägledande frågor; Vad är syftet? Vad är budskapet? I vilket 
sammanhang ska de visas? (Bergström 2000, s.78) Nilsson menar att en stor 
bidragande faktor till att hinna hitta bra bilder ofta, helt och hållet, är planering. 
Bildbehovet bör tänkas igenom vid ett tidigt skede, helst redan när man planerar 
och lägger upp trycksaken (Nilsson 1996, s.39). Det som krävs av fotografen för 
att kunna nå ut till mottagaren är att hålla en hög ambitionsnivå i det han kallar de 
tre krafterna i bilden som är utsnittet, kompositionen och innehållet.  Utsnittet är 
den del av motivet som fotografen valt att rikta sin kamera mot. Kompositionen är 
den ordnade form som måste finnas så mottagaren kan ta del av den. Innehållet är 
det budskap som sändaren vill förmedla och som mottagaren ställs inför 
(Bergström 2000, s.28). För att budskapet ska kunna nå fram bör kompositionen 
tillfredsställa mottagarens sökande, selektiva och mer eller mindre otränade öga. 
En väl komponerad bild ökar chanserna till en givande kommunikation med 
mottagaren. Detta genom att hjälpa budskapet att lyftas fram i själva bilden eller i 
det sammanhang som bilden uppträder i. För oss var det viktigt att i såväl 
fokusgrupp som utprovning ta reda på vad målgruppen tyckte om bilderna för att 
vara säkra på att ”meddelandet” gick fram. Vi ville att bilderna skulle förstärka 
känslan om att Västerås är en vacker och rolig stad att bo i, och att målgruppen 
skulle kunna identifiera sig med personerna på bilderna. 
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Bilder ur ett produktionstekniskt perspektiv 

En central del i den grafiska produktionen utgörs av bilder. För att bilder ska bli 
bra i tryck krävs det stor kunskap. Att arbeta med digitala bilder kräver inte bara 
kunskap om bilder utan även om färglära och tryck (Johanson, Lundberg, Ryberg 
1998, s.56). Möjligheterna till att arbeta med bilder är många då program som 
Photoshop hjälper sändaren att kunna jobba med bildbearbetning och 
manipulering. Dessa funktioner kan överdrivas men kan också användas för att 
förhöja bildkvalitén (Flessa 2001, s.193). Med hjälp av Photoshop kan man göra 
underverk med bilder som saknar styrka och karaktär i färgerna. Följande fyra 
åtgärder beskriver Bergström som ”bildakuten”, och som en hjälp för att göra 
bilder intressantare:  

 Att förändra färger.  

 Att skapa en enkel tredimensionalitet som lyfter bilden i sammanhanget 
genom att lägga en lätt skugga under bilden.  

 Att placera en ram runt bilden för att skapa en förstärkt karaktär. 

 En annorlunda vinjettering (friläggning) kan vara det som räddar bilden 
och drar till sig mottagarens öga (Bergström 2000, s.68). 

 

Denna kunskap tog vi till oss och vi försökte i möjligaste mån applicera denna 
kunskap på bilderna i Studentguiden. 

Form 
Vad retoriken är för språket är grafisk form för innehållet. Den behövs för att 
visuellt kunna berätta och förmedla information, underhållning eller budskap av 
olika slag. Den grafiska formen ska hjälpa sändaren att nå fram med sitt syfte och 
innehåll till en tänkt mottagare och målgrupp (red. Petterson 2004, s 201). Rune 
Pettersons definition av grafisk formgivning är: ”Grafisk formgivning, grafisk 
design, avser arbetet med att planera och utforma grafiska produkter med hänsyn 
till utförande format, sidantal, materialspecifikation), layout och typografi såväl 
praktiska som estetiska aspekter” (Citat av Petterson, red. Petterson 2004, s. 201).   

 

Om informationsmaterialet har ett informerande syfte med ett innehåll som består 
av fakta och information bör man ha en välstrukturerad formgivning (red. 
Petterson 2004, s 201). Att sträva efter en ren och enkel form är en dygd och är 
applicerbar i all visuell kommunikation. Denna förenkling kräver samtidigt 
avvägning, insikt och kunskap om innehåll och budskap (Bergström 2003, s.239).  
Men vill man däremot väcka uppmärksamhet och kommunicera med målgruppen 
kan man sträva efter ett betydligt mer djärvare grafiskt uttryck innehållandes 
frikostigare färg-, tecken- och bildval (red. Petterson 2004, s.202). Inom 
informationsdesign ska grafisk form vara enkel och ”transparent”. Den grafiska 
formen sett ur ett B-perspektiv i informationsdesign ska fungera som ett verktyg 
för att lyfta fram innehållet på ett effektivt sätt. Den grafiska formen i sig ska 
alltså inte dra åt sig mer uppmärksamhet än nödvändigt (Petterson 2002, s.157).  

I Studentguiden valde vi en enkel form med återkommande sidonummer och en 
egen färg för varje kapitel för att det skulle vara enkelt att hitta i den. Däremot 
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valde vi lite starkare färger för att väcka uppmärksamhet och bilder som 
kompletterade texten. Vi ville att Studentguiden skulle dra blickarna till sig, 
samtidigt som vi inte ville att den grafiska formen skulle ta överhanden av 
informationen som ges. 

 

Layout kallas det arbete där man fysiskt placerar ut text, bild och andra grafiska 
objekt på den bestämda ytan (red Petterson 2004, s.218).  Om trycksaken kan 
formges relativt fritt är det vanligt att layoutarbetet går igenom olika faser. Den 
inledande fasen är idéskissen där man som formgivare har möjlighet att prova 
fram olika lösningar (Flessa 2001, s.226). I vissa fall är de inledande skisserna 
väldigt detaljrika och verklighetsnära men de kan också vara enkla 
spritpennskisser (Bergström 200, s.42). Efter idéskissen följer en grovlayout (som 
även kallas ”ruffen” från engelskans ”rough”). Denna grovlayout kan hjälpa 
uppdragsgivaren att få en uppfattning om hur formgivaren valt att tolka uppgiften. 
Visar det sig att uppdragsgivaren vill se en mer genomarbetad idé är det en 
finlayout som ska tas fram, där inplanerade bilder, illustrationer med mera ska 
markeras så bra som möjligt. Den sista fasen är redigeringslayouten vilken ger 
anvisningar till den tekniska produktionen. Den består av autentiskt material dvs. 
originaltext i rätt storlek, autentiska rubriker och illustrationer med mera (Flessa 
2001, s.226-227).  Layouten för Studentguiden kom att följa Flessas faser. Vi tog 
först fram en idéskiss som vi presenterade för vår handledare. När idéskissen var 
godkänd tog vi fram en grovlayout, och därefter fick vi fria händer. Det var först 
efter redigeringslayouten som vår uppdragsgivare såg broschyren igen för att ge 
feedback. 

 

Resultat & analys 

Resultat av utprovningar 

Vi har genomfört en utprovning med 15 respondenter där syftet var att ta reda på 
hur respondenterna som helhet uppfattade Studentguiden. Respondenterna 
tillhörde alla vår målgrupp och var i åldern 19- 26 år. Samtliga respondenter har 
någon gång tänkt på att börja studera på universitet eller högskola. Dessutom 
kunde alla tänka sig att flytta i samband med detta. De visste inte mycket om 
Västerås stad.  

Tre av våra respondenter visste inte ens om att det fanns möjlighet till 
högskolestudier i Västerås. Det var 13 stycken av respondenterna som arbetade 
och resten studerade på högskola eller universitet fast i en annan stad.  

Våra frågor i enkäten var frågor där respondenterna ska värdera på en skala 1-10 
eller 1-6 hur påståendena stämmer överens med deras uppfattning. Genom att ha 
jämna skalor så tvingade vi respondenten att ta ställning och att inte vara neutral i 
sina svar. En fråga var öppen. 

Den första frågan behandlade respondentens första helhetsintryck av 
Studentguiden. En etta var ”Tilltalar mig inte” och en tia var ”Tilltalande”. Vi fick 
ett gott resultat då alla tillfrågade skattade minst värdet åtta på svarsskalan. Nästa 
fråga gav respondenten chansen att uttrycka sig över eventuella irritationsmoment 
som de upplevt när de tagit del av Studentguiden. Vi gav utrymme för snabba och 
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direkta svar i form av eller nej men hade också med en öppen fråga kopplad till ja-
värdet. Här bad vi respondenten beskriva det som störde dem. Majoriteten av 
respondenterna svarade nej och gick vidare till nästa fråga.  Fyra av 
respondenterna tog tillfället och svarade på den öppna frågan med sina egna ord. 
Deras förklaring gav oss en insikt över delar i texten som vi förmodligen hade 
stirrat oss blinda på. Det som beskrevs som störande var stavfel och åsikter om att 
flytta vissa stycken till ett annat avsnitt. 

Synpunkter om texten 

Vi hade totalt 5 frågor som handlade om texten. För att respondenterna skulle 
kunna bedöma texten hänvisades de till ett utvalt textstycke i Studentguiden (sida 
21 och 22). På en skala 1-6 skulle respondenten värdera sin åsikt om den. Alla 
frågor började med frasen ”Tycker du generellt att texten är” och avslutades med 
ett påstående. Genom första frågan om texten tog vi reda på om texten uppfattades 
som lätt eller svår att förstå. Tre av respondenterna skattade med betyget 2 medan 
resten skattade med betyget 1. Detta visar på att texten uppfattades som lättläst. 
Via nästa fråga fick vi reda på om respondenterna tyckte att Studentguiden 
innehöll långa eller korta meningar. Majoriteten skattade en 3a eller en 4a, vilket 
betyder mestadels långa meningar. Eftersom att Studentguiden ändå uppfattades 
som lättläst beslöt vi oss för att inte ändra någonting. 

Vi tog därefter reda på om texten kändes informell eller formell, där samtliga 
respondenter ansåg att texten kändes informell. 

Samtliga respondenter tyckte även att Studentguiden innehöll få svåra ord, samt 
att texten varken var för liten eller för stor.  

 

Åsikter om bilderna 

Nästa 3 frågor behandlade bilderna. På frågan om bilderna var tydliga eller 
otydliga svarade alla med att skatta betyget 1, vilket betyder att det var tydliga 
bilder. Bilderna ansågs hjälpa respondenten att förstå innehållet. Endast två av 
respondenterna skattade med betyget 2. 

Därefter undrade vi om bilderna var snygga och tilltalande eller om de var fula 
och intetsägande. Respondenterna tyckte att de var snygga och tilltalande och 
skattade nästan med bara ettor på denna fråga också. En av respondenterna 
skattade med betyget 2 och en skattade med betyget 3.  

 

Åsikter om layout 

Efter frågorna som behandlade bilderna kom frågor som behandlade vår layout. 
Uppfattades den som luftig och behaglig eller hopträngd och rörig? 

Alla respondenter ansåg att den var mer luftig och behaglig än hopträngd och 
rörig. Åtta av respondenterna skattade med betyget 1 på denna fråga och övriga 
sju skattade med betyget 2. 
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Därefter fick respondenterna svara på frågan om de tyckte att layouten var 
välkomponerad eller inte. Åtta av respondenterna skattade med 1 och övriga 
respondenter skattade med betyget 2. 

På den sista frågan om layouten ville vi veta om de tyckte att bildvalet passade 
innehållet. Tio av respondenterna skattade med betyget 1 och övriga fem skattade 
med betyget 2.  

 

Vi avslutade enkäten med att fråga om respondenterna blivit intresserade av 
Västerås som studentstad efter att ha tittat igenom Studentguiden. På denna fråga 
var skalan återigen 1-10 där en etta var ”Inte intresserad” och en tia var” Mycket 
intressant”. Alla resultat på denna fråga visade på ett högt värde. Fem av 
respondenterna skattade med betyget 8, tre skattade med betyget 10, och sju av 
respondenterna skattade med betyget 9.  

 

Utprovningen av Studentguiden gav i sin helhet goda resultat. Vi är nöjda med 
utfallet då det visade sig bli som vi hade hoppats på. Vi fick nyttig information 
och kunde se på Studentguiden ur ett mottagarperspektiv. Utprovningens 
respondenter delade med sig av synpunkter som fick oss att ”öppna ögonen”. På 
grund av tidsbrist hade vi tyvärr ingen möjlighet att kombinera denna utprovning 
med en mer kvalitativ sådan.  

 

Diskussion 
Vi kommer här att diskutera hur det kommer sig att slutprodukten ser ut som den 
gör samt vad vi hade kunnat göra annorlunda.  

Textanalysen 

Vår textanalys visade att 10 avsnitt hade lättläst text och att 9 avsnitt hade 
medelsvår text. Studentintervjuerna hade den lägsta LIXuträkningen som låg på 
LIXvärdet 28 och den högsta LIXuträkningen finns på avsnittet ”välkommen till 
Mälardalens Högskola” och ”ta chansen att studera utomlands” och ligger på 49. 
Vi valde att ha med den här texten i vår andra utprovning för att se hur vår 
målgrupp skulle uppfatta den. Trots dess höga LIX uppfattades texten av 
testpersonerna som lättläst. Vi började fundera över verktyget LIX och om det 
verkligen var nödvändigt. 

Testpersonerna tyckte generellt att texten var lätt att förstå, att texten mestadels 
innehöll korta meningar, var mer informell än formell, hade få svåra ord och var 
lagom i teckenstorleken.  

Ett fel som vi dock kan se är att ”lätt att förstå” inte är detsamma som ordet 
lättläst. Lätt att förstå är huruvida det som vi har använt oss av i enkäten.  

Alternativt format 

I dag har Västerås & Company samma format på alla sina foldrar. Formatet är 
14,5 x 15 centimeter. Vi kände från början att det var ett otympligt format och 
började leta efter ett mindre som kunde få plats i en ficka eller en mindre väska. 
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Vi ville att guiden skulle vara lätt att bära med sig överallt precis som en guide 
bör vara. Till en början bestämde vi oss för ett A5-format som är mindre och 
dessutom kostnadseffektivt. Men i samtal med vår uppdragsgivare var vi överens 
om att A5 ändå är ett tråkigt format (Jonas, Linda 070504). Vi började inrikta oss 
på ett CD-format istället, men bestämde oss i slutändan för att bara skala ner 
måttet på original formatet. På så sätt påminner det nya formatet om det gamla 
men är samtidigt nytt och liknar i storleken ett CD-format. Studentguidens format 
är 14,5 x 15 centimeter.  

 

Webbenkäten 

Vår webbenkät är inte perfekt. Det fanns frågor med som inte direkt hjälpte oss 
med framtagandet av Studentguiden och var inte till någon nytta alls. Vi kom till 
exempel in på fel spår när vi frågade vart respondenterna flyttat från för stad.  

Vi trodde oss kunna se ett samband mellan geografi och önskemål kring innehåll 
för Studentguiden. Vi förstår idag att en mer relevant fråga hade kunnat hjälpa oss 
även senare i vår arbetsprocess och bidragit till ett tydligare resultat.  

Vår webbenkät hade en del bortfall och det är möjligt att en del svarade på 
enkäten mer än en gång. Kanske hade detta kunnat göras bättre, men det var något 
vi valde för att få så många svar som möjligt. Om vi hade begärt svar på varje 
fråga kanske bortfallet blivit större. 

Utprovning 

Under vår utprovning uppmuntrade vi våra testpersoner till att ha ett så kritiskt 
öga som möjligt. Vi förklarade tydligt hur enkäten skulle fyllas i och fanns till 
hands om de ville fråga något. 

Vår enkät kunde ha varit tydligare. Några av testpersonerna blev förvirrade av den 
jämna skalan, då de inte kunde hålla sig neutrala. Men den jämna skalan hade ju 
ett syfte, vi ville få respondenterna till att ställning och inte ta den lätta vägen ut.  

Värdena vid vardera sidan av enkätens svarsskalor kunde ha varit tydligare genom 
att vara starkare motsatser till varandra. Till exempel hade motsatsen till ”hjälper 
mig att förstå” kunnat vara ” gör mig förvirrad” istället för ” hjälper mig inte att 
förstå”.   

I början av enkäten hade vi en fråga där respondenten fick bläddra igenom 
Studentguiden för att få sig ett helhetligt intryck av innehåller och Studentguiden 
som informationsmaterial. Nu i efterhand undrar vi om detta kan ha påverkat 
respondenternas svar på senare frågor som fokuserade på uppslaget om 
Mälardalens Högskola (sid. 21 och 22 i Studentguiden). Respondenten kan ha 
skaffat sig ett gott helhetsintryck av Studentguiden när vi bad denne att bläddra 
igenom den på första frågan. Det finns en risk att respondenten påverkats av detta 
tycke när han eller hon svarade på frågorna om uppslaget. 

Alternativa bilder 

Till en början av arbetet hade vi många tankar och idéer om hur bilderna i 
broschyren skulle komma att se ut. Vi föreställde oss bilder ur många olika 
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vinklar, i många olika stilar och färger. Vi hörde oss för med ett antal fotografer. 
När det började bli dags att bestämma bilder till broschyren stod vi fortfarande 
utan fotograf och blev tvungna att ta ett snabbt beslut- vi blev tvungna att ta 
bilderna själva. I brist på tid kunde vi inte experimentera så mycket som vi hade 
velat med bilderna utan fick hålla oss till det som vi kunde och visste att 
studenterna ville se i broschyren. Vi la ned mycket tid för att arbeta med bildernas 
färger, skärpa och storlek i Photoshop för att de skulle ge ett sammanhängande 
intryck och inge en positiv känsla i broschyren. 

 

Slutsatser 

Grundtanken med vårat examensarbete var att utforma en broschyr som dels ska 
locka presumtiva studenter till Västerås men också fungera som en ”studentguide” 
med nyttig fakta för en nyinflyttad student i staden. Nyttig fakta kan vara till 
exempel nummer till fastighetsskötare, försäkringskassan eller adressen till CSN. 
Broschyren kommer att användas som rekryteringsmaterial i samarbete med 
Mälardalens högskola, men även som välkomstmaterial för nya studenter. I 
projektet ingår det att samla in och bedöma vad som är relevant information för 
målgruppen. 

De frågor som vi ville ha besvarade i detta arbete var: 
 Vilken information är relevant för målgruppen? 

            Vad vill de veta om Västerås stad? 
      Vilka övriga uppgifter kan underlätta för en ny student?    
 Hur presenterar vi den informationen? 
 

Det är essentiellt att börja med dessa frågor och fastställa vad det egentligen är 
som man vill ha svar på i början av arbetets gång. Är problemet tydligt identifierat 
så sparar man tid och pengar för fel som man slipper upptäcka i ett senare skede. 
I arbetet ingick att ta fram informationen och sovra fram det som vi ansåg vara 
relevant.  
I kombination med våra webbenkäter, vår fokusgrupp och vår uppdragsgivare så 
kom vi fram till vad som var relevant fakta för målgruppen. Vi gjorde ett 
emailutskick till samtliga program på Västerås campus som var inne på sitt första 
studieår. I detta email-utskick så ingick två webbenkäter. En var riktad till 
studenter som hade Västerås som hemstad, och den andra var riktad till studenter 
som hade flyttat från en annan stad till Västerås. Den webbenkäten som var riktad 
till studenter med Västerås som hemstad var en enkät med öppna frågor där 
respondenterna fick möjlighet att tipsa oss om Västerås och dess så kallade 
”smultronställen”.  

I den andra webbenkäten var endast några frågor öppna. Vi ville ta reda på vad en 
nyinflyttad student vill veta om Västerås stad och vilken slags information som är 
nödvändig för en nyinflyttad. Webbenkäten innehöll även frågor där respondenten 
skulle prioritera vissa ämnen på en skala från ”Mycket viktig” till ”Oviktig”. På 
detta sätt fick vi reda på vad för information vår målgrupp ville ha med i 
Studentguiden. Det var också skönt att få reda på vad som var ”mer viktigt” och 
vad som var ”mindre viktigt” av informationen då vi slapp sovra särskilt mycket. 
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För att få bästa resultat så valde vi att även ha med en kvalitativ undersökning. 
Därför hade vi en fokusgruppsintervju. Denna fokusgrupp gav oss synpunkter och 
förslag för en studentguide Västerås och bekräftade det mesta som vi fått reda på 
via webbenkäterna.  

Vi har förstått att det i högsta grad är viktigt att lära känna sin målgrupp och dess 
behov. Vår omfattande research bidrog till att vi i slutändan kunde leverera en 
Studentguide som tillfredsställde målgruppen. 

Det är också viktigt att inte underskatta den tid som en researchfas kan ta. Det är 
viktigt att med omsorg sätta sig in i ämnet och skapa en god trovärdighet.  Det är 
viktigt att vara källkritisk under hela arbetetsprocessen. Med hjälp av vår 
handledare kunde även fakta kontrolleras och rättas till vid missuppfattningar etc.  

Vi fick i uppdrag att leverera den relevanta informationen i form av en broschyr. 
Vid framtagandet av broschyren var vi tvungna att följa bestämda riktlinjer som 
fanns i den grafiska profilen för Västerås & Company. Trots detta fick vi stort 
utrymme för vår kreativitet med textinnehåll, användandet av färger och 
bildretorik.  

Vi valde att dela upp innehållet i fyra kapitel. Varje kapitel fick en egen färg. De 
totalt fyra kapitelfärgerna var färger som fanns med i Västerås & Companys 
logotyp. Vi valde alltså en färg för varje kapitel och färgerna kan hittas i 
kapitlernas sidnr., på border, ramar och i rubriker. Med färgkodning hjälper vi 
målgruppen att hitta i materialet, vilket vi märkte var uppskattat under vår 
utprovning. Vi anser att med hjälp av god informationsdesign blir materialet bättre 
mottagaranpassat.  

Vi ville såklart att materialet skulle bli så mottagarvänligt som möjligt, och därför 
funderade vi över mottagarnas situation. Var, när och hur skulle de använda sig av 
Studentguiden?  

Vi kom fram till att Studentguiden måste vara lätt att bära med sig och därmed 
vara enkel att få ner i väskan. Samtidigt så ville vi att formatet skulle passa med 
Västerås & Companys tidigare broschyrsformat. Därför gjorde vi så att vi tog 
Västerås & Companys standard format och skalade ner det så att det liknade ett 
CD-format. På så sätt kändes det nytt och fräscht men passade samtidigt in i den 
gamla uppsättningen av broschyrer.  

Under vår fokusgruppsintervju så blev det klart att målgruppen ville mötas av ett 
lättsamt och glatt intryck när de bläddrade i Studentguiden. Vi förstod att ljusa 
färger var bättre än mörka som ger ett mer allvarligt intryck. 

Målgruppen ville även att bilderna i Studentguiden skulle vara tydliga med 
människor som representerade målgruppen.  Efter mycket om och men med olika 
fotografer så bestämde vi oss tillslut för att ta våra bilder själva. Efter att ha letat 
efter bilder i bildbanker på nätet och hos vår uppdragsgivare så visste vi vad vi var 
ute efter och vad vi saknade. För oss så var detta det enda rätta. Och så här i 
efterhand så önskar vi att vi hade börjat ta egna bilder på en gång. Men till nästa 
gång så skulle vi ha planerat våra bilder lite bättre, dvs. vad som ska hända i 
bilden, fokus, omgivning och format. På grund av tidsramen för examensarbetet 
så var vi tvungna att hålla oss till det vi kände till och kunde inte experimentera så 
mycket som vi hade velat med bilderna. 

Eftersom att vi under hela arbetsprocessen använt oss av riktlinjerna för 
informationsdesign så har det varit skönt att ha någon att bolla med som är insatt i 
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ämnet, det vill säga att diskutera med vår handledare och övriga lärare på skolan. 
För oss har det varit angeläget att tänka på att våra mottagare endast ser det som 
ligger framför dem och att de inte vet något om det bakomliggande jobbet. Vi tror 
att vår utprovning ligger till mycket stöd för det som syns och vi anser att desto 
fler och omfattande utprovningar man kan ha av materialet desto bättre. 

Att använda sig av riktlinjerna för informationsdesign gör att materialet blir mer 
användaranpassat och att ”meddelandet” har bättre chans att tillfredsställa 
mottagaren.  

Fortsatt arbete 

Till en början ville vår uppdragsgivare att vi förutom Studentguiden även skulle 
utveckla studentsidor på deras webbplats. Dessa sidor skulle förmedla detsamma 
som Studentguiden och vara en hjälp för presumtiva studenter till Västerås stad.  
Men efter att vi gått igenom vårt uppdrag mer noggrant tillsammans insåg vi att 
tiden inte räckte till för detta. Det fanns ingen tid över efter framtagandet av 
Studentguiden. Studentsidorna ingår därför inte i vårt examensarbete men det 
finns dock fortfarande tankar på att utveckla studentsidorna på Internet inom en 
snar framtid. Detta kan ske med hjälp av vår Studentguide.  

 

I vår webbenkät (för dem som flyttat till Västerås från en annan stad) ställde vi ett 
antal frågor om hur de nyinflyttade fått information om Västerås. Frågorna 
behandlade vart de fått tag på informationen och om den varit tillräcklig. Detta är 
frågor som inte hjälpte oss så mycket i framtagandet av Studentguiden, men som 
säkerligen kan vara till hjälp när Studentguiden ska distribueras ut till 
målgruppen.  

Vi har i bästa möjliga mån försökt leverera en komplett studentguide till vår 
uppdragsgivare. Vi inväntar dock två högupplösta bilder, som just nu ersätts av 
två lågupplösta bilder i PDF- filen (Logotypen på sida 2 och kaffekopp på sida 
16). 

Det som återstår är att vi träffar vår uppdragsgivare och visar upp vår slutgiltiga 
Studentguide. Viss information kan alltså behöva uppdateras eller ändras efter 
detta möte.  
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Bilagor 

 
Utprovning Västerås Studentguide 2007 

 
Du har blivit utvald för att delta i denna utprovning med enkät om Västerås 
Studentguide 2007. Dina svar kommer att behandlas anonymt. Vi skulle först vilja 
be dig att fylla i dessa inledande frågor om dig själv. Med hjälp av dina svar 
kommer vi att jobba på att göra Västerås Studentguide mer tillfredsställande för 
dess mottagare.  

Stort tack för din medverkan! 

 

 

Jag är: Man  Kvinna  

 

Ålder: __ 

 

Sysselsättning: Arbetar Studerar Arbetssökande     
Annat_________ 

 

Har du haft eftergymnasiala studier?  Ja  Nej 

 

Har du någonsin funderat på att börja studera på högskola eller universitet? Ja 
Nej 

 

Skulle du kunna flytta till en annan stad i samband med högre studier? Ja Nej 

 

 

 

Ta fram Västerås studentguide och titta igenom den i ett par minuter. 

 

Vad var ditt första helhetliga intryck av Studentguiden? 

 

        1  2  3  4   5   6   7  8   9  10 

Tilltalar mig inte             Tilltalande helhetsuttryck  

 

Var det något som störde dig när du tittade igenom Studentguiden? 

 

 Nej 

Ja på sidan ____  
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Tycker du generellt att texten är 

Kan du beskriva det? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

Nu skulle vi vilja att du läste igenom sida 21 och 22 i Studentguiden och svarar på 
frågor kring detta avsnitt.  

 

Tycker du generellt att texten är 

 

          

   

        

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt att förstå         Svår att förstå 

1 2 3 4 5 6

Har korta meningarHar långa meningar       

Känns formell 

Känns liten och svår 
att läsa 

Känns informell       

1 2 3 4 5 6

Har få svåra ord 

      

Har många svåra ord       

Känns stor och jobbig 

Tycker du bilderna är

Tydliga  

1 2 3 4 5 6

      Otydliga 

Hjälper mig att 
förstå innehållet 

      Hjälper mig inte att 
förstå texten 

Snygga och tilltalande       Fula och intetsägande 
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Vad tycker du om layouten? 

 

Luftig och behaglig 

Välkomponerad 

Ihopträngd och rörig 

1 2 3 4 5 6

      

      Dålig välkomponerad 

Passar bildvalet Passar inte bildvalet       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte intressant             Mycket intressant 

Hur intressant uppfattar du Västerås som studentstad efter att ha tagit del 
av Studentguidens innehåll? 

Tack för din medverkan! 


