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Sammanfattning 

Det här arbetet syftade till att ta fram en konkret och begriplig beskrivning av 

Textdesignprogrammet på Mälardalens högskola, för målgruppen potentiella 

studenter. Genom att undersöka det befintliga informationsmaterialet kring 

utbildningen med hjälp av textanalyser framkom det att informationen spretade i 

språk, innehåll och omfång. Förutom detta har personal på Mälardalens högskola 

intervjuats för att få en större förståelse kring problematiken kring beskrivningen 

av utbildningen. En enkätundersökning har genomförts för att ta reda på vilken 

information som efterfrågades av målgruppen, vilket sedan har använts i det 

gestaltningsförslag som har tagits fram. För att ta reda på hur man skriver konkret 

och begripligt, samt hur den grafiska formen kan understödja informationen i en 

text har litteraturstudier gjorts. Utifrån detta har ett gestaltningsförslag tagits fram 

på hur en konkret och begriplig beskrivning av programmet skulle kunna utformas. 

 

 

 

Abstract  

This work aimed to develop a concrete and intelligible description of the university 

education Information design with focus on Text design at Mälardalen University, 

on the behalf of prospective students. The existing information material about the 

program was examined by using text analysis, and it was revealed that the 

information sprawled in language, content and volume. In addition to this 

interviews with staff at Mälardalen University has been conducted to gain a greater 

understanding of the problems of the description of the education. A survey has 

also been conducted to find out what kind of information was requested by the 

target group, which since has been used in the design proposal that has been 

drafted. To find out how to write concrete and understandable and how the graphic 

design can support information in a text, literature studies has been conducted. 

Based on this, a design proposal has been developed on how a concrete and 

intelligible description of the program could be designed. 
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Förord 

Min största lärdom under min tid som Textdesignstudent är hur lätt det är att skriva 

svårt och hur svårt det är att skriva lätt. Att kunna skriva så människor förstår är en 

konst och en utmaning. Förstår inte läsaren, är informationen heller ingenting värd.  

Jag vill tacka alla fina människor som har bidragit med inspiration och motivation, 

och som har funnits där som stöd och hjälp under det här examensarbetet och mina 

tre år på högskolan. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Till sist vill jag tacka Kim, för att du alltid finns där för mig och tror på mig fastän 

jag själv inte alltid gör det.  
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1. Inledning 

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till arbetet, problembeskrivning, 

avgränsningar och målgrupp. Vidare presenteras även syfte, frågeställning och 

begreppsdefinitioner.  

1.1 Bakgrund 

Att börja studera är ett stort beslut som påverkar ens liv på ett eller annat sätt. Man 

lägger ned tid, energi och pengar på att utbilda sig med förhoppningen om att få ett 

bra yrke i slutändan. Att välja rätt utbildning är således ett viktigt beslut, men det är 

inte alltid en helt lätt uppgift. Det finns en uppsjö av skolor och utbildningar i 

Sverige, och det kan vara svårt att försöka lista ut vilken som passar en bäst.  

Hur beskrivningen av en utbildning är utformad påverkar troligtvis det intryck 

potentiella studenter får av utbildningen. Därför kan beskrivningen av en 

utbildning ses som en avgörande faktor för om en potentiell student väljer att söka 

en utbildning eller inte. Om en utbildning dessutom är ny eller mindre känd kan det 

innebära att det ställs högre krav på hur beskrivningen är utformad, eftersom det 

troligtvis är få som har kunskaper kring utbildningens innehåll och syfte. 

Det här arbetet tog sin början när jag efter snart tre år som student vid 

Textdesignprogrammet fortfarande hade problem med att finna de rätta orden för 

att beskriva utbildningen och de kunskaper jag fått. Textdesign är ett begrepp som 

enligt mig är svårt att sätta fingret på, och ännu svårare är det att försöka förklara 

det på ett enkelt sätt. Vidare funderade jag över att om det är svårt för mig som har 

läst programmet i flera år att greppa utbildningens fulla innebörd, hur svårt måste 

det då inte vara för personer utan någon förkunskap? Programnamnet 

Textdesignprogrammet ställde jag mig också frågande till, om det ger en tydlig bild 

av programmet eller inte? Min upplevelse är att Textdesignprogrammet är en 

relativt okänd utbildning, och att få känner till vad utbildningen innebär. Dessa 

tankar och funderingar var grunden till att jag valde att titta närmare på hur 

beskrivningen av och informationen kring Textdesignprogrammet ser ut idag.  

1.1.1 Textdesignprogrammet på Mälardalens högskola 

Kandidatprogrammet i Informationsdesign har funnits på Mälardalens högskola 

sedan år 1998 (Mälardalens högskola 2014). Textdesignprogrammet utgör 

tillsammans med Informativ illustration och Rumslig gestaltning 
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Informationsdesignprogrammets tre inriktningar (Mälardalens högskola 2014). De 

flesta av Textdesignstudenterna kommer från närområdet kring Eskilstuna och 

Västerås, där den lokala kännedomen kring högskolan och programmet är hög, 

medan en större del av studenterna till de övriga inriktningarna kommer från övriga 

delar av landet (Schultz: intervju, 2016-04-22).  

Idag presenteras och beskrivs Textdesignprogrammet på en egen webbsida på 

högskolans webbplats, mdh.se. På webbsidan finns olika slags informationstexter 

som är relaterade till utbildningen. En del av informationen finns som fulltext på 

webbsidan, och en del nås via länkar. Informationen består av främst text, men 

även ett videoklipp finns tillgängligt. I avgränsningen redogör och beskriver jag för 

de informationstexter som har varit aktuella för det här arbetet, se rubrik 1.3 

Avgränsningar. Detta är de huvudsakliga rubrikerna för informationstexterna på 

Textdesignprogrammets webbsida:  

 Programinformation 

 Utbildningsplan 

 Arbetsprover 

 Intervju med studenten och studentambassadören Kristin Molander Våtz 

 Möt tidigare studenter från Textdesignprogrammet  

 Informationsdesign  

 Programschema 

 

 

Fig. 1 Skärmdump på Textdesignprogrammets webbsida.  



9 

 

1.2 Problembeskrivning 

Som tidigare nämnts är min uppfattning efter att ha läst Textdesignprogrammet i 

tre år att det är en utbildning som få känner till, och jag menar också att Textdesign 

är ett komplext och abstrakt begrepp som människor kan ha svårt att förstå och 

relatera till. 

Informationen på Textdesignprogrammets webbsida är idag omfattande och 

dessutom utspridd på flera ställen, vilket kan innebära att det är svårt för läsaren att 

både hitta samt avgöra vilken information som är relevant. Texterna tycks också 

spreta i språk, innehåll och omfång. Det verkar även saknas en tydlig och konkret 

beskrivning av vad Textdesignprogrammet innebär. Om läsarna inte får sina frågor 

och funderingar kring Textdesignprogrammet besvarade eller att informationen är 

svår att hitta, menar jag att detta kan leda till olika konsekvenser:  

 Potentiella studenter kan välja att avstå från att söka till programmet om de 

inte får en tillräckligt tydlig bild av vad utbildningen handlar om och vad 

den leder till.  

 Antagna studenter kan bli missnöjda med sitt val om de anser att 

beskrivningen av programmet inte motsvarar verkligheten. 

 Studenter kan ha svårigheter med att sätta ord på den utbildning de går och 

de kunskaper de har förvärvat. 

 Potentiella arbetsgivare eller samarbetspartners kan ha svårt att få grepp om 

vad studenterna har för kompetens.  

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa arbetet till problemet där potentiella studenter kan välja att 

avstå från att söka till programmet om informationen kring utbildningen inte är 

tillräcklig. Detta gör jag eftersom jag anser att de troligtvis är den målgrupp som 

både behöver och söker efter ytterligare information om utbildningen i större grad 

än vad exempelvis potentiella arbetsgivare gör. Ett liknande arbete kunde dock 

vara relevant att göra för just potentiella arbetsgivare och samarbetspartners utifrån 

deras specifika informationsbehov. 

Arbetet är begränsat till att enbart granska den information som finns i textform på 

Textdesignprogrammets webbsida. Jag har valt att titta närmare på fyra av 

informationstexterna: Programinformation, Utbildningsplan, Intervju med 

studenten och studentambassadören Kristin Molander Våtz samt 
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Informationsdesign. Dessa texter verkar vara skrivna på olika sätt, med olika syften 

och mål, men samtidigt finns de alla tillgängliga för arbetets målgrupp vilket gör 

dem relevanta att titta närmare på. Se rubrik 1.4 Målgrupp för mer information 

kring målgruppen. Nedan presenteras en kortare sammanfattning av funktionerna 

för de texter jag har valt ut för arbetet: 

 Programinformationen är den första texten som läsarna möts av och som 

därmed skapar det första intrycket. Dess funktion är att på ett övergripande 

sätt beskriva Textdesignprogrammet.  

 Utbildningsplanen berättar om de officiella mål och krav som finns för 

utbildningen.  

 Studentintervjun skildrar programmet och hur det är att vara student på 

högskolan utifrån ett personligt perspektiv.  

 Texten kring Informationsdesign förklarar grunden kring huvudämnet och 

bakgrunden till hur Informationsdesignprogrammet startades. 

Ett gestaltningsförslag i form av en broschyr har tagits fram för att visa hur ett 

informationsmaterial kring programmet skulle kunna se ut språk-, innehålls- och 

formmässigt. Genom att ta fram en broschyr som är tänkt att vara en PDF-fil har 

jag också skapat en sammanhållande ram för informationen, vilket medför att 

informationen blir en samlad enhet. Jag har tagit fram ny text, men jag har även 

utgått ifrån och återanvänt en del av de formuleringar som finns i det befintliga 

informationsmaterialet på Textdesignprogrammets webbsida. Samma sak gäller för 

den grafiska formen där jag har inspirerats av delar av den grafiska utformningen 

på högskolans webbplats, med syftet att visa att det finns ett samband mellan mitt 

gestaltningsförslag och högskolan. För att begränsa arbetets omfattning har jag valt 

att inte arbeta med bilder i gestaltningsförslaget och jag går heller inte på hur det 

skulle kunna anpassas för webb. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är potentiella studenter till Textdesignprogrammet som 

antingen har liten eller ingen tidigare kännedom om utbildningen, och som söker 

ytterligare information. Dessa preciserar jag till personer som är intresserade av att 

studera en utbildning på högskolan som på ett eller annat sätt är inriktad mot text, 

formgivning eller kommunikation. Detta gör jag eftersom jag kan föreställa mig att 

de som söker till Textdesignprogrammet är intresserade av dessa områden. Den 

primära målgruppen för Mälardalens högskola är enligt Ulriksson Biderman 
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(Intervju 2016-04-20) personer mellan 19-24 år som bor i en tiomilsradie från 

högskolans campus i Västerås och Eskilstuna. Jag har valt att utgå ifrån detta vilket 

innebär att målgruppen är något yngre.  

1.5 Syfte och mål 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur den befintliga informationen kring 

Textdesignprogrammet är utformad och hur den eventuellt kan tänkas brista. Målet 

är att sedan att skapa ett gestaltningsförslag av ett informationsmaterial som 

beskriver programmet på ett konkret och begripligt sätt för målgruppen. 

1.6 Frågeställning  

Hur skulle man kunna utforma ett informationsmaterial kring en för allmänheten 

mindre känd utbildning, för att förklara den på ett konkret och begripligt sätt för 

potentiella studenter? 

1.6.1 Underfrågor 

 På vilket sätt kan den befintliga informationen kring Textdesignprogrammet 

tänkas brista?  

 Vilken typ av information kring utbildningen efterfrågar målgruppen? 

 Hur skriver man konkret och begripligt? 

 Hur kan den grafiska formen understödja innehållet i en text för att 

underlätta för läsarna att ta till sig informationen? 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Det finns flera begrepp och termer som används när man pratar om texter inom 

Textdesign och Informationsdesign. Några av dessa har jag valt att förklara 

eftersom de används i arbetet. 

 

1.7.1 Läslighet, läsbarhet och läsvärde.  

Läslighet rör textens yttre form vilket består av layout och typografi (Pettersson 

2003, s 392). Mer definierat handlar det om att anpassa exempelvis typsnitt, 
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radlängd, teckengrad för att texten ska gå att läsa (Pettersson 2003, s 392 - 394). 

Det kan också förklaras som hur lätt en text är att avläsa (Hellspong 2001, s 86). 

Läsbarhet handlar om hur väl bild och text kan uppfattas och förstås av läsaren, 

vilket påverkas av textens sammanhang och av hur anpassad texten är till 

målgruppens erfarenheter, minnen och förutsättningar (Pettersson 2003, s 390). 

Hur tillgänglig en text är för en viss målgrupp med vissa mål visar dess läsbarhet 

(Hellspong 2001, s 86). 

Läsvärde är den subjektiva utvärderingen som mottagaren gör av en text eller bilds 

innehåll, och vad som anses vara intressant för mottagaren skiljer sig åt från person 

till person (Pettersson 2002, s 81). 

1.7.2 Läsbarhetsindex 

En texts LIX-värde, eller läsbarhetsindex, är ett mått på dess svårighetsgrad 

(Sigurd u.å.). Värdet baseras på en formel där man tittar på olika faktorer som kan 

påverka en texts läsbarhet (Sigurd u.å.). Hellspong (2001, s 88) förklarar att LIX-

värdet tas fram genom att den genomsnittliga meningslängden läggs ihop med 

procentantalet av långa ord. LIX-värdet kan variera på en skala från 15 till 60, 

vilket innebär från mycket lätt till mycket svår (Hellspong 2001, s 88). Textens 

disposition och innehåll tas dock ingen hänsyn till i formeln, och man bör ha i 

åtanke att det enbart är textens mer ytliga egenskaper som mäts (Sigurd u.å.). 

 

 

 

 

 



13 

 

2. Aktuellt kunskapsläge 

I det här avsnittet redogör jag för den litteraturstudie som har bidragit med 

kunskap i arbetet och som har varit till hjälp i framtagningen av 

gestaltningsförslaget. 

2.1 Klarspråk och begriplighet 

Begreppet klarspråk förklaras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som ett språk som 

är vårdat, enkelt och begripligt och som används för att ett budskap ska kunna 

kommuniceras på ett effektivt sätt. Avdelningen för språk på Institutet för språk 

och folkminnen (2016) har tagit fram olika språkråd för att skriva klarspråk: 

 Välj en lagom personlig ton. 

 Välj relevant innehåll. 

 Disponera texten på ett logiskt sätt. 

 Förklara allt som behöver förklaras. 

 Stryk sådant som inte behövs. 

 Skriv informativa rubriker. 

 Undvik långa och invecklade meningar. 

 Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 

 Sammanfatta det viktigaste. 

 Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 

 

(Avdelningen för språk, Institutet för språk och folkminnen 2016). 

Fler tips är att man som skribent har klart för sig varför man skriver en text och vad 

man vill uppnå med den (Avdelningen för språk, Institutet för språk och 

folkminnen 2016). Dessutom menar man att det är bra att planera, strukturera och 

bearbeta text utifrån mottagarens ögon (Avdelningen för språk, Institutet för språk 

och folkminnen 2016).  

Wengelin (2015, s 1-2) har i sin artikel redogjort för hur hon genom en 

litteratursökning har granskat validiteten hos ett antal klarspråksråd på ord- och 

meningsnivå som utgår från begreppet ”enkelt” i språkvårdslagen i Sverige. De 

språkråd som hon har valt ut försöker hon härleda, förklara och problematisera i 

artikeln (Wengelin 2015, s 2). Wengelin (2015, s 5) menar att 



14 

 

läsbarhetsundersökningar och läsbarhetsforskning inte alltid är en bra grund att 

basera språkråd på eftersom dagens forskning pekar på det komplexa samspelet 

mellan olika variabler, och att den ursprungliga forskningen var för enkel.  

Frekvensen menar Wengelin (2015, s 8) är en faktor som påverkar läsningen i 

språkråden på ordnivå. Språkrådet att använda vanliga ord har en komplexitet i och 

med att frekvensen för vilka ord som används är olika för olika personer, till 

exempel yngre och äldre människor har olika ord som är olika frekventa (Wengelin 

2015, s 7). Att undvika abstrakta ord är ett språkråd som antyds vara korrekt i de 

studier Wengelin har tagit del av, men även där finns det en komplexitet i och med 

att begreppen frekvens och konkretionsgrad blandas ihop (Wengelin 2015, s 7). Att 

långa ord är svårare att läsa än långa finns det inga tydliga bevis för, och återigen 

kommer begreppet frekvens in som en betydande faktor (Wengelin 2015, s 8).  

Wengelin (2015, s 12) har inte hittat några empiriska studier som stödjer språkrådet 

att använda både långa och korta meningar, men för den delen säger hon inte att det 

inte skulle kunna stämma. Vidare pekar Wengelin (2015, s 13) på att det ändå har 

funnits någon slags evidens som stödjer språkråden hon tagit upp, men att den 

litteratur som finns inte är aktuell och att forskningen har fokuserat på hur 

människor bearbetar olika språkliga enheter och inte hur människor förstår text. 

Språkråden behöver modifieras och de är även föråldrade menar (Wengelin 2015, s 

14). Hennes slutsats är att de två mest valida språkråden är att skriva med ord som 

är vanliga för mottagaren, och med okomplicerade meningar utan bisatsinskott 

(Wengelin 2015, s 14).    

2.1.1 Förförståelse 

Lagerholm (2008, s 212) menar att en av de faktorer som påverkar begripligheten 

inom språkliga sammanhang handlar om förförståelse. För att vi ska kunna förstå 

något är förutsättningen att vi redan har förstått något annat, och genom 

erfarenheter, upplevelser och inlärning har alla människor en uppfattning om sitt 

liv och om världen (Lagerholm 2008, s 212). Kulturkunskap handlar om de 

värderingar, beteenden, och samhälleliga funktioner som vi har lärt oss genom att 

leva i en given omgivning (Lagerholm 2008, s 212). Hur vi uppfattar språkliga 

meddelanden kan vi föra samman med det som finns inom vår kulturkunskap 

(Lagerholm 2008, s 212). Förutom vår kulturkunskap påverkar också individuella 

faktorer som intresse, motivation, erfarenheter och åsikter hur begripligt något blir 

(Lagerholm 2008, s 213 ). 
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2.1.2 Läsmål 

Läsare har olika avsikter med sin läsning i olika situationer (Gunnarsson 1989, s 

13). Då läsarna har kunskap kring hur texter i olika genrer brukar fungera kommer 

de omedvetet att sätta upp mål för sin läsning och inrikta sig på ett visst slag av 

begripande (Gunnarsson 1989, s 13). Läsarna är de som avgör vilket uppfattande 

av det som lästs som är det riktiga och adekvata, och vad som är det riktiga sättet 

att uppfatta det skrivna skiljer sig från situation till situation (Gunnarsson 1989, s 

14). Gunnarsson (1989, s 14) menar att läsarna i de flesta fall strävar efter av att 

begripa det de läser, men vad detta innebär kan skilja sig åt. Två av de läsmål som 

Gunnarsson (1989, s 15-16) nämner att läsaren kan ha är: att integrera 

textinnehållet med tidigare erfarenheter och kunskaper, samt att 

tillämpa textinnehållet till sin egen situation. 

2.1.3 Innehåll 

När man pratar om begriplighet och innehåll kan mängden och koncentrationen av 

innehållet spela roll (Lagerholm 2008, s 216). En text som är kompakt, teoretiskt 

svår, abstrakt och innehåller en stor mängd med information gör att den kan bli 

svår att förstå (Lagerholm 2008, s 216). Konkretiserande grepp kan underlätta 

förståelsen, vilket exempelvis kan göras genom att jämföra eller förankra 

sammanhang som är bekanta för läsaren med det innehåll som är främmande eller 

teoretiskt avancerat (Lagerholm 2008, s 216).  

För att inte få en kortfattad men informationstät text är en av nycklarna att avgränsa 

innehållet och istället välja en infallsvinkel, som exempelvis kan vara något som är 

oväntat eller som påverkar läsarna mycket (Klepke och Rydell 2013, s 26). 

2.1.4 Språk och struktur  

Inom språk kan man titta på hur ord, syntax och komposition och textbindning 

påverkar begripligheten (Lagerholm 2008, s 217-222). Det finns olika språkliga 

koder eller gruppspråk som exempelvis finns inom olika ämnen eller yrken och 

som kan vara svåra att förstå, bland annat facktermer och jargong (Lagerholm 2008 

s 217). Facktermer kan vara nödvändiga att använda inom olika sorters texter, men 

det är då viktigt att dessa också förklaras (Lagerholm 2008, s 217). Synonymer 

med olika stilnivåer men samma denotation kan också ses som svårare ord 

eftersom ena synonymen kan vara mer allmänspråklig och det andra mer formell,  

ett exempel på detta kan vara orden slutsats och konklusion (Lagerholm 2008, s 

218). Vaga ord har en oklar och opreciserad innebörd, vilket gör att även de räknas 

som svåra ord (Lagerholm 2008, s 218). 
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Syntax handlar om sambandet mellan satsens olika ord och sambandet mellan 

satser (Lagerholm 2008, s 220). Meningarna måste gå att tolka och därför måste de 

innehålla tillräckligt med information för att man ska kunna tolka dem rätt, och till 

exempel inte innehålla tvetydigheter (Lagerholm 2008, s 220). Långa och många 

inskott kan försvåra en text då de kan störa tankegången (Lagerholm 2008, 221). 

Långa meningar behöver inte automatiskt betyda att de är mer komplicerade, utan 

det handlar snarare om hur meningarna är konstruerade (Lagerholm 2008, s 221). 

Komposition handlar om en texts övergripande struktur och ska genom anpassning 

till syftet och ämnet kunna visa sändarens föreställningsvärld, till exempel att en 

beskrivning görs begriplig för mottagaren (Lagerholm 2008, s 223).  

Textbindningen skapar samband mellan meningar vilket görs med hjälp av 

referensbindning, konnektivbindning och inferenser (Lagerholm 2008, s 223). 

Referensbindning handlar om hur ord binds ihop med varandra för att skapa ett 

sammanhang, och att man syftar tillbaka till något som nämnts tidigare (Lagerholm 

2008, s 147, s 223). Konnektivbindningar kopplar samman meningar med hjälp av 

konnektiver som exempelvis dock, emellertid och ändå (Lagerholm 2008, s 224). 

Inferenser handlar om att utifrån sina kunskaper dra slutsatser om innehållet 

(Lagerholm 2008, s 225). 

Klepke och Rydell (2013, s 28) menar att man bör sträva efter att använda sig av 

aktiva meningar för att undvika en distanserad känsla, men att passiva meningar 

ändå bör finnas med till viss del för att skapa en varierad rytm i en text. Det är även 

viktigt att ha en varierad meningslängd och att visa en tydlig röd tråd mellan både 

meningar och resonemang med hjälp av bindeord som även och dessutom (Klepke 

och Rydell 2013, s 28-29). Man bör heller inte växla mellan olika synonymer för 

samma sak, utan använda en och samma benämning för ett begrepp (Klepke och 

Rydell 2013, s 29).  

Genom att konkretisera innehållet med hjälp av exempel kan man göra en text mer 

begriplig menar Klepke och Rydell (2013, s 27). Ett sätt att styra läsarnas 

förväntningar på innehållet kan göras genom av vilket val av rubrik som görs, och 

läsarens förväntningar måste också stämma överens med textens innehåll, språk 

och form (Klepke och Rydell 2013, s 27).  

Klepke och Rydell (2013, s 16) menar att det första man bör göra när man skriver 

en text är att ta reda på vad den har för syfte, vad den har för funktion och vad den 

ska få läsarna att exempelvis göra eller tycka. Nästa steg är att bestämma en 

målgrupp för texten, för om man försöker nå en allt för bred målgrupp finns det en 

stor risk att texten istället inte passar någon (Klepke och Rydell 2013, s 16). Att 

skriva utifrån läsarens perspektiv är också ett sätt att öka begripligheten menar 
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Klepke och Rydell (2013, s 27). En text blir mer tillgänglig för läsaren genom att 

bjuda in denne med hjälp av du-tilltal och att involvera läsaren med retoriska frågor 

(Klepke och Rydell 2013, s 43). Förutom att vara begriplig måste en text också 

kunna beröra läsaren för att bli ihågkommen (Klepke och Rydell 2013, s 35). 

Läsaren kan lättare skapa egna inre bilder om abstraktionsnivån växlar, där man går 

från det abstrakta till det konkreta menar Klepke och Rydell (2013, s 39). Genom 

att använda enskilda människor och deras öden som exempel kan man locka in 

läsaren i texten, eftersom information som finns i en gestaltad form gör det lättare 

att ta till sig innehållet menar Klepke och Rydell (2013, s 39-40). 

2.1.5 Sändare och mottagare 

Sändaren, alltså skribenten eller talaren, är den som utformar den språkliga formen 

och stilen utifrån sin personliga uppfattning (Lagerholm 2008, s 50-51). Sändaren 

är en viktig faktor eftersom dennes egenskaper, kunskaper, attityder och roll i ett 

givet sammanhang kan påverka stilen (Lagerholm 2008, s 51-52). Mottagaren har 

en liknande roll eftersom: ”Stilen  formas inte bara av vem som producerar språk 

utan också efter vem som lyssnar eller läser” (Lagerholm 2008, s 52).  

Mottagarnas personliga egenskaper är också faktorer som påverkar stilen, beroende 

på hur de reagerar på det språkliga meddelandet (Lagerholm 2008, s 52). 

Lagerholm (2008, s 53) menar att: ”Sändaren kan tänka ut en avsedd effekt, men 

det är inte säkert att effekten verkligen blir den avsedda”. Språket kan anpassas 

mer efter mottagarna ju mer sändaren vet om dem (Lagerholm 2008, s 52). 

Relationen mellan sändaren och mottagaren påverkar också stilen då det 

bestämmer formaliteten i text (Lagerholm 2008, s 53). Beroende på om sändaren 

och mottagaren känner varandra eller inte, hur situationen ser ut och om det finns 

en makt- eller kunskapsskillnad mellan dem ändras också graden av formalitet 

(Lagerholm 2008, s 52-53). Formellt språk används oftare i informativa och 

argumenterande syften, och är mindre personligt och socialt samtidigt som det är 

mer monologiskt (Lagerholm 2008, s 52). Informellt språk är mer dialogiskt, 

socialt och talspråkligt (Lagerholm 2008, s 52). 

2.2 Grafisk form 

Texter byggs upp av innehåll, språk och struktur men kan också stödjas eller 

stärkas av en grafisk form som exempelvis handlar om typsnitt, radavstånd, bilder, 

styckelängd, figurer och rubriker (Lagerholm 2008, s 227). Den grafiska formen får 
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dock inte störa eller påverka den visuella upplevelsen av texten negativt, eftersom 

detta kan påverka läsningen (Lagerholm 2008, s 227).  

 

Berghammer och Holmqvist (2012, s 209) menar att enbart en välformulerad och 

målgruppsanpassad text inte automatiskt leder till att en text blir läst, utan att det 

finns fler aspekter än de språkliga som spelar in. Layout och typografi nämns som 

några av dessa aspekter och Berghammer och Holmqvist (2012, s 209) förklarar att 

den text som människor enkelt kan använda sig av innehåller en harmonisk 

kombination av språk, design och grafisk framställning. 

2.2.1 Typografi 

Typografins uppgift är att få texten att vara lätt att läsa, och att ta fram dess 

budskap (Björkvall 2009, s 128). Att förklara, förtydliga och betona det som är 

betydelsefullt är typografins viktigaste funktion inom informationsdesign 

(Pettersson 2003, s 229). Textens inre struktur måste framhållas för att 

informationen ska vara lättare att ta till sig för läsaren (Pettersson 2003, s 229- 

230). Typografi kan vara synlig i och med att sändaren kommer fram och där 

bokstäverna blir personligt utformade, vilket i sig förstärker budskapet (Bergström 

2012, s 118, s 139). Osynlig typografi har inga förstärkningar som den synliga 

typografin, utan verkar istället i tysthet för att lyfta fram innehållet och skapa en 

länk mellan författaren och läsaren (Bergström 2012, s 121).  

De typsnitt som används ska ha en form som är angenäm att läsa, lätt att avkoda 

och som har en lämplig och läsbar storlek (Lagerholm 2008, s 227). Att välja 

typsnitt handlar om att det ska passa in i sammanhanget och vara kongenialt, och 

att det ska vara läsbart (Bergström 2012, s 128, s 139). Antikva typsnitt lämpar sig 

för att användas för löpande text på grund av att dess form är dynamisk och har en 

framåtsträvande rörelse i läsriktningen (Hellmark 2006, 26). Sanserifer kan istället 

passa att använda i exempelvis rubriker eller mellanrubriker (Hellmark 2006, s 27). 

Radavståndet bör vara anpassat till typstorleken för att inte trötta ut läsaren med 

texter som exempelvis är för kompakta (Lagerholm 2008, s 227). Stycken måste 

vara tydligt markerade och ha en lämplig längd för sammanhanget, då för korta 

stycken kan ge ett splittrat intryck och för långa kan istället ge ett för kompakt 

intryck (Lagerholm 2008, s 227). För att ytterligare understödja läsningen kan man 

använda bilder, figurer och tabeller under förutsättningen att de har en funktion 

utöver att vara dekorativa (Lagerholm 2008, s 227). 
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2.2.2 Layout 

Layout handlar om hur text, bild och andra grafiska element arrangeras och 

disponeras på en sida eller uppslag (Hellmark 2006, s 169). Hur olika textelement 

placeras i ett visuellt rum påverkar deras betydelsepotential menar Björkvall (2009, 

s 86). Man kan skapa hierarki med hjälp av visuell framskjutenhet där ju mer 

framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det (Björkvall 2009, s 100). 

Visuell framskjutenhet kan man skapa med bland annat storlek, typsnittsvariation, 

färg och fokus (Björkvall 2009, s 100 - 101). Visuell framskjutenhet handlar om 

informationsvärde och där en texts element placeras på en skala mellan viktig och 

mindre viktig (Björkvall 2009, s 103). 

För att skapa avgränsning eller samband mellan olika textelement kan man använda 

sig av inramning, avstånd, visuellt rim och kontrast (Björkvall 2009, s 105). 

Inramning kan ske med hjälp av linjer eller färgplattor (Björkvall 2009, s 105). 

Närhet mellan textelement tyder på att de är besläktade med varandra och avstånd 

tyder på det motsatta (Björkvall 2009, s 107). Samband kan man skapa via visuella 

rim, vilket innebär att man exempelvis använder färger som rimmar eller 

harmoniserar med varandra och på så sätt visar att de hör ihop (Björkvall 2009, s 

108). Kontrast signalerar att det finns en skillnad mellan olika element, vilket 

exempelvis markeras med olika färger som kontrasterar mot varandra (Björkvall 

2009, s 109). 

Två principer för formgivning är symmetriska och asymmetriska arrangemang 

(Bergström 2012, s 138). Harmoni och balans uppstår i ett symmetriskt 

arrangemang där text och rubrik utgår från en vertikal axel (Bergström 2012, s 

138). I det asymmetriska arrangemanget råder livfullhet, kontraster och dynamik då 

texter och rubriker inte har någon vertikal axel att utgå ifrån (Bergström 2012, s 

138 -139).  

I en studie gjord av Middlewood och Gasper (2014) undersöktes det om en 

symmetrisk layout var mer tilltalande för läsarna än en asymmetrisk, och om detta 

kunde bidra till att göra textens innehåll mer personligt relevant (2014, s 100). 

Middlewoods och Gaspers (2014, s 100) utgångpunkt var att hur visuellt tilltalande 

en layout är har betydelse för att få människor att bry sig om informationen. En 

hypotes för studien var att den attraktion och skönhet som associeras med text som 

är ordnad i en symmetrisk layout, skulle kunna öka ämnets relevans för läsaren 

(Middlewood och Gasper 2014, s 101). Resultatet av studien indikerade på att 

symmetriska layouter var mer tilltalande, och att ju mer tilltalande en layout är 

desto mer ökar den personliga relevansen av informationen (Middlewood och 

Gasper 2014, s 104). Middlewood och Gasper (2014, s 105) menade att en 

asymmetrisk layout kan vara mindre tilltalande för läsaren, vilket minskar den 
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personliga relevansen som i sin tur medför att människor är mindre villiga att ta till 

sig informationen. 

Bergström (2012, s 229) menar att formen har två sätt att föra fram ett budskap: 

genom att attrahera och orientera. Att attrahera handlar om att mottagaren rycks 

med av en del av helheten, exempelvis en rubrik som dominerar, eller att helheten i 

sig skapar ett intryck (Bergström 2012, s 229). Orientering handlar om att 

mottagaren ska ledas med hjälp av den ordning som visuella element, som rubriker 

och bilder, ska läsas (Bergström 2012, s 229). 

2.2.3 Färg 

I många fall kan färg ha enbart en dekorativ funktion eftersom färg skapar 

uppmärksamhet (Lipton 2007, s 153). Men färgens attraktionskraft kan även 

användas till att vägleda och hjälpa läsaren att hitta i informationen, samt att visa 

på skillnader och likheter (Lipton 2007, s 153). Genom att använda samma färg på 

samma slags information hålls den samman och separeras samtidigt från 

information inom en annan kategori (Lipton 2007, s 155). Man kan till exempel 

sätta samma färg på en kategoris rubrik och grafiska element för att få till denna 

effekt (Lipton 2007, s 155).  

Färg kan även hjälpa läsarna att hitta i information genom att berätta att de befinner 

sig på rätt ställe (Lipton 2007, s 155). Detta kan man exempelvis göra genom att 

matcha färgen på kapitelrubriker i en innehållsförteckning med den färg som finns 

på kapitlens sidor och rubriker (Lipton 2007, s 155).  

För att binda samman olika grafiska element kan likadana eller matchande färger 

användas (Lipton 2007, s 154). Olika färger kan däremot visa på skillnader, till 

exempel att olika broschyrer i en serie kan ha olika färger för att på så sätt skilja 

dem åt (Lipton 2007, s 153- 154). Inom informationsdesign gäller detta dock enbart 

om färgerna tydligt skiljer sig åt (Lipton 2007, s 154).  

Färg kan också sammanställas på olika sätt, exempelvis genom att använda 

viskande eller talande färger (Bergström 2012, s 262). Viskande färger är färger 

som går ton i ton och som bildar en harmonisk enhet eftersom de passar bra ihop 

(Bergström 2012, s 262). Talande färger står i kontrast till varandra och ger istället 

ett mer livligt intryck (Bergström 2012, s 262).    

2.2.4 Symboler 

Ordet symbol kan beskrivas som ett abstrakt begrepp som visas med hjälp av en 

konkret företeelse, ett så kallat ikoniskt tecken (Sonesson u.å.). Symboler är ett sätt 
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att kommunicera icke-verbalt, vilket gör att det även finns en risk att deras 

innebörd blir missförstådd av läsarna (Lipton 2007, s 32). Det bästa är att använda 

de symboler som redan finns tillgängliga, eftersom man annars måste hitta ett sätt 

att hjälpa läsarna att förstå innebörden av nya symboler (Lipton 2007, s 33).  

2.3 Källkritik 

 

Då det här arbetet har varit tidsbegränsat har det medfört att en del av den litteratur 

jag har valt att ta upp är böcker som även har använts som kurslitteratur. Jag är 

medveten om att dessa inte alltid har den vetenskapliga tyngd som exempelvis 

granskade artiklar har, men jag anser att de ändå tillhandahåller relevant kunskap 

för arbetet. Om mer tid hade funnits skulle jag till exempel ha velat fördjupa mig 

mer inom forskningen kring klarspråk. Jag vill också nämna att eftersom jag har 

använt mig av engelskspråkiga artiklar och böcker har jag behövt tolka dessa, 

vilket kan ha påverkat hur de har beskrivits och återgetts i arbetet. 

Större delen av den litteratur som har använts är skriven av personer som 

exempelvis är docenter, lektorer, filosofie doktor, forskare, professorer eller lärare 

vid olika universitet och högskolor. Utifrån detta menar jag att man borde kunna 

utgå ifrån att de har ett vetenskapligt förhållningssätt till den kunskap de förmedlar 

i sina böcker, vilket motiverar till varför de har använts. 

Björkvalls huvudfokus ligger inte vid grafisk form utan på hur texter är 

multimodala och består av mer än bara text. Valet att använda Björkvall grundar 

sig i att det han tar upp om exempelvis layout och visuell framskjutenhet är 

användbart och applicerbart även på det här arbetet då det handlar om språk, 

innehåll och form i samverkan. 

Klepke och Rydell, Lipton, Bergström och Hellmark är inte forskare utan är istället 

yrkesverksamma inom de områden som deras böcker handlar om. Deras böcker är 

mer handboksliknande och beskriver hur man skriver populärvetenskapligt och om 

Informationsdesign, visuell kommunikation och typografi på ett översiktligt och 

sammanfattande sätt. Trots detta anser jag att de kan erbjuda relevant, aktuell och 

användbar kunskap för det här arbetet i och med att de är verksamma inom sina 

respektive områden och därmed har praktisk erfarenhet och kunskap. Jag har även 

använt mig av tre artiklar för att ge dem en något större vetenskaplig tyngd. 

Boken som Gunnarsson är med i utkom år 1989, vilket innebär att är att den kan 

anses som något föråldrad. Min motivering till att ta med Gunnarsson är att den 
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forskning hon har genomfört kring läsmål fortfarande kan ses som aktuell då den är 

användbar än idag för att förklara på vilka sätt och varför människor läser. 

Språkråden kring klarspråk kan eventuellt ifrågasättas om vilken grund som finns 

för dessa. Jag menar att eftersom Institutet för språk och folkminnen är en statlig 

myndighet och att man bedriver forskning, gör att deras trovärdighet som källa 

ändå blir hög. Jag har även kompletterat detta med en artikel kring klarspråk för att 

återigen försöka bidra med mer vetenskaplig tyngd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

3. Metod 

I det här avsnittet redogör jag för vilka metoder som har använts i arbetet, vilket är 

intervjuer, textanalyser och en enkätundersökning. Metodkritik och etiska 

ställningstaganden tas även upp. 

3.1 Metodval 

Då jag ville få en större förståelse och mer kunskap kring utformningen, syftet och 

funktionen med den befintliga informationen kring Textdesignprogrammet har jag 

använt mig av olika metoder för detta. Dessutom ville jag även granska 

informationen kring utbildningen utifrån tre olika perspektiv: 

 Sändarens perspektiv, Mälardalens högskola, fick jag fram genom att utföra 

intervjuer med personal från akademin för innovation, teknik och design 

(IDT) som Textdesignprogrammet tillhör.  

 Målgruppens perspektiv kunde jag undersöka genom att genomföra en 

enkätundersökning hos Textdesignstudenterna som läste sitt första år. 

 Det sista perspektivet var utifrån mig som Textdesignstudent inom 

Informationsdesign, där jag med hjälp av två sorters textanalyser granskade 

materialets läsbarhet och stil.  

Detta innebar att jag blandade kvalitativa och kvantitativa metoder i min 

undersökning. Att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 

menar Holme och Solvang (1997, s 76) kan innebära att de stärker varandra då 

båda har olika styrkor och svagheter. Kvalitativa metoder bidrar till en större 

förståelse då de ger en helhetsbild, men det kan samtidigt vara svårt att få fram 

information som går att jämföra med andra enheter (Holme och Solvang, 1997, s 

79-80). Kvantitativa metoder har fördelen av att vara strukturerade och styrda 

vilket innebär att informationen går att generalisera, men samtidigt kan relevansen 

för informationen vara svår att förutsäga (Holme och Solvang, 1997, s 80-81).  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag har genomfört tre kvalitativa intervjuer med personal på akademin för 

innovation, design och teknik, vilket är den akademi som Textdesignprogrammet 

tillhör. Jag intervjuade studievägledaren Helen Lundblad, kommunikatören Anna 
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Ulriksson Biderman och avdelningschefen Karl Schultz. Syftet med intervjuerna 

var att få kunskap kring hur bakgrunden och utformningen av den befintliga 

informationen har sett ut. Det var också för få en större förståelse för högskolans 

syn på Textdesignprogrammet och vad de anser kan vara problematiskt med att 

utbildningen är något mindre känd. Denscombe (2009, s 232- 233) menar att 

djupintervjuer är en lämplig metod att använda när man behöver samla in data 

kring priviligierad information. Priviligierad information förklarar Denscombe 

(2009, s 233) som att det handlar om information från personer som har en speciell 

position eller som är nyckelpersoner inom ett fält, då de kan inneha information 

som andra saknar. 

3.2.1 Intervju med Helen Lundblad, studievägledare 

Intervjun ägde rum den 19:e april på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Helen Lundblad är studievägledare för utbildningarna inom akademin för 

innovation, teknik och design på Mälardalens högskola. En av orsakerna till att jag 

valde att intervjua Lundblad var att jag ville veta mer om vilka frågor studenterna 

ställer om Textdesignprogrammet. Jag ville även ta del av hennes upplevelse av 

hur väl programinformationen fyller sitt syfte att informera och rekrytera studenter.  

3.2.2 Intervju med Anna Ulriksson Biderman, kommunikatör 

Intervjun ägde rum den 20:e april på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Anna Ulriksson Biderman arbetar som kommunikatör på akademin för innovation, 

teknik och design på Mälardalens högskola. Jag intervjuade Ulriksson Biderman 

eftersom jag ville få insikt i hur arbetet med den externa kommunikationen och 

studentrekryteringen på högskolan fungerar, samt för att få information om hur det 

praktiska textarbetet ser ut kring programinformationen. Jag ville även få 

information kring målgrupp, syfte och mål för informationen på 

Textdesignprogrammets webbsida. 

3.2.3 Intervju med Karl Schultz, avdelningschef 

Intervjun ägde rum den 22:a april på Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Karl Schultz är avdelningschef för akademin för innovation, teknik och design på 

Mälardalens högskola. Intervjun med Schultz gjorde jag eftersom jag ville få en 

större förståelse för vad begreppen Informationsdesign och Textdesign innebär. Jag 

ville dessutom veta hur han från sitt perspektiv som avdelningschef på akademin 

ser på Textdesignprogrammet och hur det beskrivs och förklaras. 
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3.2.4 Genomförande 

Intervjuerna skedde på respektive persons kontor på högskolans campus i 

Eskilstuna. De tog olika lång tid att genomföra, allt från 45 minuter till nästan två 

timmar. Jag eftersträvade att använda mig av öppna frågor för att få så utvecklade 

svar som möjligt. Häger (2007, s 57) menar att öppna frågor ofta öppnas med 

frågeord som vad, hur och varför och att den här sortens frågetyp kräver att 

intervjupersonen förklarar och utvecklar sina svar.  

 

Jag använde mig även av en semistrukturerad intervjuform, där jag hade förberett 

frågor till varje intervjuperson, men jag var inte låst vid dem utan lät 

intervjupersonerna prata fritt utifrån de frågor jag ställde. Orsaken till detta var att 

jag ville att de skulle ha möjlighet att ta med information som gick utanför mina 

frågor, för att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Denscombe 

(2009, s 234 - 235) förklarar att en semistrukturell intervju innebär att det finns 

förbestämda frågor, men att intervjuaren är flexibel med ordningsföljden och 

istället fokuserar på att låta intervjupersonen att utveckla sina synpunkter och svar.  

 

När jag inledde intervjuerna presenterade jag syftet med intervjun, vad mitt arbete 

handlade om och förklarade övergripande om vad jag hoppades att de skulle kunna 

svara på. Att den intervjuade vet vad de medverkar i är en del i att bygga upp tillit 

menar Holme och Solvang (1997, s 105). Under tiden intervjuerna pågick 

antecknade jag intervjupersonernas svar på min dator, vilket gjorde att jag kunde 

hoppa mellan frågorna då intervjupersonerna ibland började svara på frågor som 

jag ännu inte hade hunnit ställa.  

3.3 Textanalyser 

För att kunna undersöka på vilket sätt den befintliga informationen kring 

Textdesignprogrammet kunde tänkas brista, valde jag att genomföra textanalyser. 

Att använda textanalyser var ett sätt för mig att verkligen sätta mig in i texterna och 

granska dem ur olika perspektiv. Hellspong (2001, s 9) berättar att genom kritiskt 

pröva det som står på raderna och mellan dem, gör att vi bättre begriper vad det är 

vi läser. Vidare förklarar han att vi söker mening hos orden genom att analysera, då 

läsning också innebär tolkning (Hellspong 2001, s 13). Tanken med att analysera 

texterna var att kunna se hur de var uppbyggda språk-, innehålls- och formmässigt, 

och hur detta påverkade deras funktion och uttryck. Jag använde mig av två typer 

av textanalyser: läsbarhetsanalys och stilanalys.  

Med hjälp av textanalyserna kunde jag granska de relativt olika texterna utifrån ett 

och samma perspektiv. Jag analyserade dem på samma sätt och genom detta kunde 

jag också komma fram till hur de skiljer sig åt, och varför. Jag vill dock nämna att 
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alla texterna inte var skrivna med potentiella studenter som målgrupp, utan ofta 

hade de analyserade texterna en bredare målgrupp än så. Jag har haft detta i åtanke 

när jag har genomfört analyserna, men har ändå utgått ifrån potentiella studenter 

eftersom de sannolikt kommer i kontakt med dessa texter när de söker efter 

information om Textdesignprogrammet. 

3.3.1 Läsbarhetsanalys 

Jag startade med att genomföra en läsbarhetsanalys på de fyra texterna jag hade 

valt att fokusera mitt arbete på: Programinformation, Utbildningsplan, Intervju 

med studenten och studentambassadören Kristin Molander Våtz samt 

Informationsdesign. Orsaken till detta var att jag ville undersöka vad som gjorde att 

texterna verkade spreta åt olika håll, och vad det var som gjorde att en del av dem 

kändes lätta att läsa och en del svårare. Hellspong (2001, s 86) menar att man med 

hjälp av en läsbarhetsanalys kan ”bedöma hur tillgänglig en text är för vissa läsare 

med vissa mål (dess läsbarhet), hur stora krav den ställer på motivation och 

förkunskaper (dess lättlästhet) och hur lätt den är att avläsa för ögat (dess 

läslighet”. Genom att använda läsbarhetsanalysen kunde jag ringa in de faktorer 

som har påverkat texternas uttryck och hur de upplevs av läsaren. 

Läsbarhetsanalysen var ett sätt att kunna titta närmare på hur texterna var 

anpassade till målgruppens förkunskaper, informationsbehov och läsmål. 

3.3.2 Stilanalys 

För att ytterligare granska hur stilen skiljer sig åt mellan texterna och hur de 

uttrycker sig sinsemellan, genomförde jag även stilanalyser som ett komplement 

till läsbarhetsanalyserna. Detta gjorde jag eftersom läsbarhetsanalysen inte går in 

på djupet kring de faktorer som påverkar stilen i en text. Hellspong (2001, s 69) 

förklarar att man med hjälp av en stilanalys kan visa de stildrag och uttryck en text 

kan ha. Vidare berättar Hellspong (2001, s 68) att en orsak till att analysera textens 

stil är för att kunna förstå det man läser bättre, genom att försöka fånga andan i 

texten. Texterna verkade ha olika tilltal och abstraktionsnivåer, vilket medförde att 

de verkade vara skrivna för olika målgrupper och från olika sändare. Detta gjorde 

att det även var relevant att undersöka stilen i texterna eftersom det kunde ses som 

en faktor som bidrog till det spretiga intrycket. 

3.3.3 Genomförande 

Läsbarhetsanalysen har genomförts genom att ett antal frågor har besvarats 

beträffande lässituation, textens grafiska form, textens språk, textens innehåll, 

textens sociala funktion och sammanfattande synpunkter. Detta gjorde att jag fick 
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en övergripande beskrivning av textens utformning både språkligt, innehålls- och 

formmässigt, samt hur väl anpassad den var för målgruppen.  

I stilanalysen besvarades frågor kring texternas språkligt orienterade stildrag, 

innehållsligt orienterade stildrag, socialt orienterande stildrag, kontextorienterande 

stildrag samt sammanfattande synpunkter. Analysen möjliggjorde en djupare 

granskning av hur de olika texterna skiljde sig åt stilmässigt, och hur detta 

påverkade deras uttryck. 

3.4 Kvantitativ enkätundersökning 

Jag har även gjort en kvantitativ enkätundersökning där syftet var att få information 

om vilken information kring Textdesignprogrammet som var mest relevant för 

målgruppen, samt vad deras upplevelse av den befintliga informationen var.  

Eftersom arbetets målgrupp var potentiella studenter ville jag få information kring 

deras upplevelse av informationen kring Textdesignprogrammet. Det visade sig 

dock vara svårt att på förhand veta vem som kan tänkas vara en potentiell student. 

Därför valde jag att utföra min enkätundersökning bland de studenter som läser sitt 

första år på programmet. Detta motiverar jag med att de för endast ett år sedan 

själva var potentiella studenter till programmet, och jag anser därmed att de 

fortfarande borde kunna relatera till de frågor som ställdes i enkäten.  

Att metoden blev en enkätundersökning istället för exempelvis intervjuer beror dels 

på att jag ville få svar från ett större antal studenter än vad jag skulle ha hunnit med 

än om jag hade gjort intervjuer. Dels ville jag också kunna få mer strukturerade 

svar då jag ville veta vad studenterna generellt sett tyckte om specifika frågor om 

informationen kring programmet. Kvantitativa metoder handlar om att 

standardisera uppläggningen, vilket kan göras genom att exempelvis använda 

enkäter där alla får samma frågor och samma svarsalternativ (Holme och Solvang 

1997, s 81). På grund av den kvantitativa metodens höga standardiseringsgrad kan 

informationen som tas fram också generaliseras menar Holme och Solvang (1997, s 

81).  

3.4.1 Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes den 2 maj 2016, under Textdesignstudenternas 

upprop för läsårets sista kurs. Enkäten besvarades av 21 studenter, vilket utgjorde 

hela klassen. Jag hade bett den kursansvarige läraren om tillåtelse att få genomföra 

enkäten under kursens första dag, då det var störst chans att de flesta av studenterna 

var närvarande.  
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Orsaken till att jag valde att genomföra enkätundersökningen på plats var att jag 

ville ha en hög svarsfrekvens och för att minimera svarstiden. Trost (2007, s 10) 

förklarar att gruppenkäter ofta genomförs vid tillfällen då många är samlade, 

eftersom de då blir lätta att nå. Till skillnad mot att exempelvis mejla ut enkäten 

där det finns fler brusfaktorer, ansåg jag att det skulle bli en högre svarsfrekvens 

genom att fysiskt dela ut enkäten. Detta gjorde att undersökningen snabbt blev klar 

då enkätundersökningen tog ungefär 10 minuter att genomföra. Att befinna mig på 

plats gav mig dessutom möjligheten att kunna förklara syftet med enkäten och hur 

den var tänkt att genomföras. Studenterna hade även möjlighet att ställa frågor till 

mig. Trost (2007, s 10) menar att det är vanligt att den person som delar ut och 

samlar in enkäter vid gruppenkäter också svarar på frågor, förklarar otydligheter 

och motiverar personerna att svara på enkäten. 

Enkäten bestod av två sidor med en inledande text samt nio frågor med fasta 

svarsalternativ. I den inledande texten hade jag beskrivit syftet med enkäten, samt 

att det var frivilligt att delta och att de var anonyma. Frågorna handlade om 

studenternas upplevelse av att leta efter och läsa information om 

Textdesignprogrammet, innan de hade sökt till eller blivit antagna till programmet. 

Se enkätformuläret i sin helhet i bilaga 5. 

Jag valde att använda mig av fasta svarsalternativ för att kunna styra studenternas 

svar eftersom jag ville ha en generell, och inte individuell, beskrivning av deras 

åsikter och erfarenheter av informationen kring programmet. Eftersom människor 

skriver på olika sätt, olika långt och olika utförligt varnar Trost (2007, s 74) för att 

använda öppna frågor, eftersom det kan vara tekniskt tidsödande och att det kan 

vara svårt att helt förstå svarens innebörd. Efter att enkätundersökningen hade 

slutförts sammanställde jag resultatet vilket visas i resultatdelen av rapporten, se 

avsnitt 4 Resultat. 

3.5 Metodkritik  

För att kunna svara på mina frågeställningar och för att öka min förståelse och 

kunskap har jag använt mig av olika metoder som tillvägagångssätt. Allt som 

bidrar till att komma fram till ny kunskap eller att problem kan lösas är enligt 

Holme och Solvang (1997, s 13) en metod. Men metoder kan genomföras på olika 

sätt med olika resultat som följd. Jag kommer därför att här kritiskt diskutera mina 

metodval och genomförande. 
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3.5.1 Kritik av kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna dokumenterades enbart med hjälp av anteckningar och ingen 

inspelning gjordes. Orsaken till att jag enbart använde anteckningar under intervjun 

var att jag tänkte att det var ett sätt att direkt ta ut det mest relevanta ur samtalen.  

Kvale och Brinkmann (2009, s 195) talar om att: ”Intervjuarens aktiva lyssnande 

och erinring kan fungera som ett selektivt filter som bevarar just de innebörder 

som är väsentliga för undersökningens ämne och syfte”.  

Tyvärr insåg jag i efterhand att eftersom jag inte spelade in intervjuerna gjorde det 

att inte fanns något objektivt material att gå tillbaka till under sammanställningen. 

Det bästa skulle ha varit om jag hade kombinerat mina anteckningar med 

inspelningar för att vara säker på att jag inte misstolkade eller rensade bort viktig 

information. Enligt Lantz (2007, s 106) finns det en risk med att enbart använda 

anteckningar som stöd vid en intervju eftersom ”data reduceras på ett 

osystematiskt sätt”, på grund av att allt inte skrivs ned av intervjuaren.  

 

För att kunna ge de intervjuade en chans att gå igenom intervjuerna och se att de 

stämde överens med deras uppfattning av det som diskuterades, mejlade jag dem 

sammanställningarna. Detta gjorde jag för att kunna kontrollera att jag hade 

uppfattat dem rätt, och för att de skulle kunna ha möjlighet att korrigera eventuella 

missuppfattningar från min sida. Intervjuerna skulle alltså med fördel ha kunnat 

genomföras på ett mer objektivt sätt, där ljudinspelningar kunde ha visat samtalens 

hela bredd och innehåll och inte enbart det urval som togs med i mina 

anteckningar. Denscombe (2009, s 258) menar dock att fältanteckningar under en 

intervju kan fungera som en viss permanent dokumentation av intervjuarens 

tolkningar av det som sades. Risken med detta är att den intervjuade kan förneka 

saker som har sagts och att vad denne har sagts har misstolkats (Denscombe 2009, 

s 258). 

3.5.2 Kritik av textanalyser 

Textanalyserna har genomförts genom att jag har besvarat frågor kring de texter 

som har valts ut för arbetet. I och med att jag svarar på frågorna blir svaren också 

oundvikligen något subjektiva. Jag har sannolikt haft mitt arbete i bakhuvudet när 

jag har analyserat texterna, och det går inte att komma ifrån att mina egna åsikter 

troligtvis kan ha påverkat resultatet av analyserna. Detta innebär att resultaten av 

analyserna inte är några exakta eller rätta svar, utan att de är tolkningar utifrån mitt 

perspektiv. Jag menar att resultaten ändå är relevanta då de ger en fingervisning om 

hur texterna är uppbyggda och hur deras uttryck ser ut. Det finns en struktur i 

analysernas genomförande och vilka frågor som tas upp, vilket gör att analyserna 

kan genomföras av fler personer, och på så sätt skulle man också kunna jämföra 

resultaten. 
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Jag har medvetet valt att inte ta upp alla punkter från textanalyserna, utan jag har 

istället fokuserat på de som har varit av mest värde för min undersökning. 

Textanalyserna analyserar dessutom texterna utifrån utvalda perspektiv, vilket 

medför att man inte får med alla sidor av en texts utformning och innehåll i 

analyserna. Hellspong (2001, s 14) menar att man kan hoppa mellan frågorna och 

att man inte behöver ta upp alla, utan istället se dem som uppslag.  

3.5.3 Kritik av kvantitativ enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes bland de Textdesignstudenter som går årskurs 

ett, och då kan det diskuteras om de verkligen representerar målgruppen eftersom 

de hade kunskaper kring programmet vilket den faktiska målgruppen troligtvis inte 

har. Jag menar att de ändå fungerar att använda som målgrupp för den här 

undersökningen eftersom de troligtvis fortfarande kommer ihåg vilken information 

som var viktig för dem när de letade information, samt vad de ville veta mer om 

kring utbildningen när de själva var potentiella studenter. Textdesignstudenterna 

ingår inte i den faktiska målgruppen för arbetet, men deras synpunkter och 

erfarenheter av informationen kring programmet kan ändå ge indikationer om vad 

som är relevant för potentiella studenter. 

Det fanns också svårigheter i att använda sig av en så pass styrd metod som 

enkätundersökningen var. Genom att ha fasta svarsalternativ kan jag ha påverkat 

och styrt studenternas svar. Värdefull information kan också ha förlorats om 

studenterna inte hittade ett passande svarsalternativ. För att försöka undvika detta 

lade jag till en punkt där de själva kunde ange ett svarsalternativ om det inte fanns 

ett passande svar. Frågan är dock om detta utnyttjades till fullo. Det var också svårt 

att på förhand veta om frågorna skulle täcka det jag ville ta reda på och om de var 

tillräckligt tydligt formulerande. Jag befann mig även på plats under 

enkätundersökningen, vilket kan ha gjort att studenterna kände sig tvingade att 

delta i undersökningen. Jag försökte dock att motverka detta med att förklara att det 

var frivilligt att delta innan undersökningen startade. 

Studenterna hade möjligheten att kunna välja flera fasta svarsalternativ, vilket 

gjorde det något svårt att kunna sammanställa resultatet helt korrekt eftersom en 

del valde fler svarsalternativ under en fråga och en del bara ett eller inget. Detta var 

något jag missade när jag utformade enkäten och instruerade studenterna. En del av 

studenterna svarade heller inte på alla frågor, vilket kan ha varit en konsekvens av 

att det inte fanns något alternativ för att kunna svara nej på frågorna. Jag gjorde 

även misstaget att ställa flera frågor i en och samma fråga, vilket gjorde svårt att 

tyda svaren ibland då detta inte alltid hade uppmärksammats av studenterna, se 

fråga 6. 
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6. Var det någon information som du inte hittade eller ville veta mer om? (Skriv 

efter ditt svarsalternativ om det inte gick att hitta eller om du ville veta mer) 

Trots detta menar jag att resultaten från enkäten ändå ger en fingervisning om 

vilket informationsbehov potentiella studenter kan tänkas ha.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Eftersom de metoder jag har använt involverade människor finns det vissa etiska 

ställningstaganden att ta hänsyn till. Holme och Solvang (1997, s 32) poängterar 

vikten av respekt för medmänniskor i samhällsforskning, där den enskildes 

integritet måste skyddas och att människor inte får användas som medel för att nå 

olika mål. Eftersom den här rapporten kommer att publiceras offentligt var det 

viktigt att personerna jag intervjuade, och personerna som medverkade under 

enkätundersökningen var medvetna om detta. 

Alla de tre personer jag intervjuade arbetar på högskolan och uttalade sig i många 

fall om intern information om högskolan som exempelvis hur man arbetar med 

studentrekrytering, vilket kan vara ett känsligt ämne. Eftersom jag ville kunna 

använda mig av intervjumaterialet i rapporten bad jag dem därför om tillåtelse att 

använda deras namn och vad de sagt under intervjun. Jag fick muntligt 

godkännande av alla tre, med förutsättningen att de fick läsa igenom 

sammanställningen innan de sa ja. I efterhand har jag kommit fram till att det 

kunde ha varit bra att även ha deras godkännande skriftligt ifall att eventuella 

frågor skulle dyka upp kring detta i efterhand.  

I enkäten frågade jag efter både ålder och bostadsort innan studenterna började 

utbildningen. Detta gjorde jag för att undersöka om studenterna ingick i högskolans 

avsedda målgrupp och därmed också min målgrupp, för att på så sätt kunna 

undersöka vilken typ av information som efterfrågas av målgruppen. Detta 

medförde dock att det finns en viss spårbarhet i enkätundersökningen, men svaren 

på dessa frågor kommer inte att redovisas i rapporten mer än att jag 

sammanfattningsvis förklarar om svaret på huruvida studenterna befann sig i min 

målgrupp eller inte. Resterande svar kommer även de att redovisas i form av en 

sammanställning, och kan inte kopplas till en enskild individ då studenterna inte 

uppgav sina namn. Enkäterna finns endast tillgängliga efter kontakt med mig, och 

jag menar att på så sätt hålls studenternas åsikter fortsatt anonyma. Ett 

samtyckesdokument skulle dock ha varit att föredra, för att försäkra studenterna om 

att de var anonyma och att det var frivilligt att delta. 
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4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten från intervjuerna, textanalyserna och 

enkätundersökningen samt mina sammanfattande reflektioner kring detta.  

4.1 Resultat av kvalitativa intervjuer 

Jag har här sammanfattat de tre intervjuer som genomfördes. De fullständiga 

intervjuerna finns tillgängliga i bilaga 2. 

4.1.1 Intervju med Helen Lundblad, studievägledare 

Enligt Lundblad är det vanligt att personer hör av sig till henne för att de vill ha 

mer information om Textdesignprogrammet. Var de har hittat informationen från 

första början är svårt att avgöra, men det kan exempelvis vara via antagning.se eller 

vänner och familj. Lundblad hänvisar dem då till programbeskrivningen på 

högskolans webbplats eftersom den tar upp grunderna. Innan studenterna har 

ansökt undrar de oftast vad de blir av utbildningen och vilka jobb de kan få.  

Programbeskrivningen är alltid ett föremål för redigering och förbättring där det är 

viktigt att man lyssnar på studenterna. Vad vill de ha? Vem är målgruppen? Vet vi 

hur de tänker och tar till sig information?  

4.1.2 Intervju med Anna Ulriksson Biderman, kommunikatör 

Enligt Ulriksson Biderman är syftet med programbeskrivningen att den ska vara en 

slags övergripande beskrivning av programmet i sin helhet. Tanken är att den på ett 

kort och koncist sätt ska fånga intresset hos potentiella studenter och få dem att bli 

intresserade av utbildningen. Samtidigt måste informationen vara korrekt så att 

man inte lovar studenterna något som sedan inte stämmer. Det finns en risk med att 

ha för konkreta exempel på utbildningens innehåll eftersom det ändras då och då. 

Om man är för konkret kan man riskera att texten snabbt blir inaktuell. Men man 

vill samtidigt kunna visa exempel på vad utbildningen handlar om och göra den 

mer konkret. 

Ulriksson Biderman är inte involverad i utbildningsplanen, men förklarar den som 

att det finns ett krav på att högskolan måste kunna visa upp en exakt plan över 

programinnehållet, vilket även studenterna måste kunna ha tillgång till. 
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Informationen skulle eventuellt kunna förklaras på ett enklare sätt för att göra 

informationen lättare att förstå för studenterna.  

Texten kring Informationsdesign handlar om att beskriva ämnet, och togs från 

början fram när högskolan byggde programinformationen kring olika 

ämnesområden. Det är en ganska tung och formellt skriven text som egentligen inte 

är riktad till potentiella studenter, utan där fokuserar man främst på 

programbeskrivningen.  

Ulriksson Biderman menade att de studentintervjuer som finns på 

Textdesignprogrammets webbsida har syftet att vara exempel på vad utbildningen 

kan leda till, genom att visa personer som har läst programmet och vad dessa 

jobbar med efteråt. Intervjuerna ska visa studenternas egna upplevelser och 

beskrivningar av hur det är att läsa på programmet. Man vill lyfta upp olika 

positiva upplevelser de har haft, för att ge en bild av hur programmet är i 

verkligheten. Målgruppen har också lättare att tro på vad en person som faktiskt har 

läst programmet säger då de har hög trovärdighet förklarade Ulriksson Biderman. 

Eftersom inriktningarnas namn på Informationsdesignprogrammet är relativt vaga 

och inte ger en tydlig bild av vilka yrken de leder till är studentintervjuerna också 

ett sätt att göra dem mer konkreta. Det handlar om att skapa igenkänning hos 

målgruppen och att motarbeta fördomar kring vem som kan och inte kan söka till 

programmen. 

Informationen kring Textdesignprogrammet skulle behöva uppdateras menade 

Ulriksson Biderman. Antingen kan det behövas en mer vässad och säljande eller 

inspirerande del av programbeskrivningen och sedan en mer rent informativ del, 

för att både locka och informera studenterna. För att försöka ge de potentiella 

studenterna en tydligare bild av vad programmet innebär skulle även en kortare 

introducerande text kunna finnas vid varje kurs. Detta är dock en resursfråga då 

informationen ibland ändras.  

Ulriksson Biderman förklarade att Mälardalens högskolas primära målgrupp är 

personer i åldern 19-24 år som bor i en 10 milsradie från deras campus i Eskilstuna 

och Västerås.  

Det är en svår avvägning att skriva både säljande och informativt om ett program. 

Textdesignprogrammet kämpar dessutom med att det är så pass okänt, och att man 

därför behöver förklara själva ämnet förutom utbildningens innehåll. Det gör att 

beskrivningen ofta kan bli för lång. En kortare mer intresseväckande inledande del 

skulle dock kunna vara en idé. Om man sedan blir intresserad kan man välja att 

läsa den mer informativa texten menade Ulriksson Biderman.  
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Den grafiska formen skulle man också kunna jobba mer med. Man skulle 

exempelvis kunna arbeta mer med bilder, lägga in företagsloggor från 

samarbetspartners, ha olika puffar och citat menade Ulriksson Biderman. Samtidigt 

får man tänka på att inte ha för mycket saker på webbsidan eftersom runt 67 

procent av läsningen på högskolans webb sker från handhållna skärmar så som 

mobiler och surfplattor.  

4.1.3 Intervju med Karl Schultz, avdelningschef 

Texten kring Informationsdesign har en bred målgrupp och används i andra 

sammanhang än exempelvis programbeskrivningarna. De som kan vara 

intresserade av informationen är potentiella samarbetspartners, myndigheter, andra 

akademiska lärosäten och samhället i stort. Syftet med texten är att beskriva vad 

ämnet innebär och hur högskolan ser på det förklarade Schultz.  

Beskrivningen av Textdesignprogrammet ska inte vara allt för specifik eftersom 

man kan arbeta inom ett brett spektrum då utbildningen inte leder till ett specifikt 

yrke. Istället vill högskolan visa vilka olika möjligheter Textdesignprogrammet kan 

ge. Schultz förklarade att programbeskrivningen har i uppgift att presentera 

utbildningens innehåll, samtidigt som den ska vara inspirerande. Syftet är att främst 

vara ett rekryteringsverktyg. Informationen i programbeskrivningen ligger nära de 

dokument där man beskriver innehållet officiellt. Programmet ska beskrivas 

korrekt, och man får inte lova något där som sedan inte hålls. Kanske skulle en 

introducerande text till utbildningsplanen göra den lättare att förstå. De olika 

texterna får dock inte motsäga sig faktamässigt. Intervjuerna med alumner lades till 

då det fanns ett intresse hos studenter att få veta mer om vad som händer efter 

vilket utbildningen menade Schultz.  

Schultz menade att kännedomen kring Informationsdesignprogrammet är starkt 

men inom ett begränsat geografiskt område. Den lokala förankringen för högskolan 

är starkt där många företag är involverade i utbildningarna på olika sätt och de 

flesta av studenterna kommer från närområdet. Färre har börjat söka till 

Textdesignprogrammet från övriga delar av landet, just nu kommer de flesta 

sökanden från närområdet runt Eskilstuna och Västerås. De andra inriktningarna 

har fler sökanden från övriga landet. Det är främst det personliga intresset som gör 

att man söker till utbildningen, och inte själva högskolan eller ämnet.  

Utbildningsplanen är ett juridiskt bindande dokument, där högskolan beskriver vad 

man lovar att utbildningen ska ge och vara förklarade Schultz. Man är därför lite 

försiktig med vad som skrivs i utbildningsplanen, eftersom det är svårt att ändra då 

det är ett formellt dokument. Något som skulle kunna vara relevant att lyfta upp är 
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olika exempel på vad man gör i Textdesignsutbildningen, att man arbetar så pass 

praktiskt och att visa hur arbetsprocessen ser ut i en kurs. 

4.1.4 Sammanfattande reflektion 

Något som kom fram från intervjuerna var att studenterna vill veta mer om vad de 

kan bli av utbildningen och att de studentintervjuerna som finns är ett sätt att visa 

detta och att konkretisera utbildningen något. Intervjuerna är också ett sätt att få 

potentiella studenter att identifiera sig med de som går utbildningen. 

Programbeskrivningen ska ha en slags sammanfattande och lockande funktion som 

skapar intresse hos potentiella studenter. Det ställs många olika krav på 

programbeskrivningen då den både ska vara studentrekryterande samtidigt som den 

inte får lova något som sedan inte hålls. Det innebär att det krävs en fin balansgång 

mellan att vara säljande och informativ. Man vill inte vara för konkret i 

beskrivningen av programmet eftersom det kan göra det kan göra att informationen 

snabbt blir inaktuell. Man vill istället visa de olika möjligheterna som programmet 

kan leda till eftersom man inte blir utbildad till ett specifikt yrke. 

Textdesignprogrammets webbsida är tänkt att vara vänd till potentiella och 

nuvarande studenter, men informationen är även riktad till andra målgrupper. En 

del information skulle även behöva bearbetas och uppdateras, exempelvis texten  

kring Informationsdesign. Mycket av informationen är framtagen eftersom det 

finns bestämmelser kring detta, och inte för att de alltid ger studenter ett mervärde. 

Textdesignprogrammet är okänt för många utanför högskolans campus i Eskilstuna 

och Västerås, och förutom detta måste även ämnet förklaras i beskrivningen av 

programmet vilket gör att dessa ofta blir långa.  

4.2 Resultat av läsbarhetsanalyser 

Jag har sammanfattat resultatet av de fyra läsbarhetsanalyser som har genomförts 

och reflekterar sedan kring detta. De fullständiga analysresultaten finns tillgängliga 

i bilaga 3. 

4.2.1 Läsbarhetsanalys av programinformation 

Texten kan ha flera målgrupper, men potentiella studenter verkar vara den primära 

eftersom man grundligt berättar om utbildningens innehåll. Det finns även ett du-

tilltal som beskriver läsaren som en framtida student, exempelvis: ”Du lär dig att 

analysera och anpassa texter till olika sammanhang, målgrupper och medier, till 

exempel webb”.  
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Målgruppens huvudsakliga läsmål kan tänkas vara att ta reda på mer om 

Textdesignprogrammet för att i slutändan kunna avgöra om det är en utbildning de 

vill läsa. Lässtrategierna kan vara att antingen skumma igenom texten eller noga 

läsa igenom allt. Textens läsbarhet är relativt god men går att förbättra genom att 

använda enklare ord och korta ner radlängden något. Den är abstrakt ibland och 

saknar ofta förklaringar av de svårare och mer ovanliga ord som finns: 

kommunikationsteori, berättarteknik, innovation och tvärvetenskapliga. 

Texten skulle behöva bli mer konkret för att kunna ge en tydligare bild av 

programmet och dess innehåll. Att exemplifiera och förklara svåra begrepp kunde 

hjälpa till med att göra beskrivningen mer handfast och begriplig för läsarna. 

LIX-värdet för texten var 56, vilket är relativt högt och som innebär att det är en 

svårare text. Det är en lagom lång text men den är samtidigt innehållstät och har 

ibland långa meningar vilket kan vara belastande för läsarna. Det du-tilltal som 

finns har en positiv inverkan eftersom det bidrar till att texten får en tydlig 

mottagare, och läsarna känner sig då mer berörda av informationen. 

Kompletterande bilder skulle kunna ge ett mervärde till informationen och stödja 

och samtidigt lätta upp textens innehåll. Texten har en god disposition med tydliga 

och informerande rubriker. 

4.2.2 Läsbarhetsanalys av utbildningsplan 

Det är oklart vem som är textens primära målgrupp vilket gör det svårt att avgöra 

vem texten är utformad till att nå och om den är målgruppsanpassad. Den mest 

troliga målgruppen är dock personal på högskolan eller inom högskolevärlden 

generellt, och att texten används som ett verktyg i utformningen av utbildningen. 

Man talar exempelvis om studenterna och inte till dem. Utbildningsplanen är dock 

tillgänglig för studenter då den är placerad nära intill den mer övergripande 

programinformationen, vilket gör att den troligtvis även läses av potentiella 

studenter. 

Det är en tung och svår text där både stycken och meningar är långa och 

komplicerat utformade. Orden är svåra, abstrakta och saknar förklaringar vilket gör 

att det ställs stora krav på förkunskaper både språkligt och ämnesmässigt hos 

läsarna, exempelvis: problemställning, intressenter och kommunikationsprocess. 

Texten är avancerad, faktatät och komplex vilket därför kräver att läsaren måste 

läsa den noggrant och koncentrerat för att förstå dess innebörd. Detta gör att 

lässtrategin troligtvis blir en systematisk genomgång av innehållet, där rubrikerna 

fungerar som ledsagare. LIX-värdet var 63, vilket betyder att den klassas som en 

mycket svår text. Styckena delas upp i punktlistor med långa meningar, vilket 
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försvårar läsningen och orienteringen i texten. Det finns inget tilltal till läsaren och 

det finns en distans i texten vilket bland annat beror på formaliteten, höga 

abstraktionsnivån och avsaknaden av en synlig författare. 

4.2.3 Läsbarhetsanalys av text kring Informationsdesign 

På grund av att det inte finns en tydligt definierad målgrupp faller lite av textens 

syfte. Utan en tydlig målgrupp att rikta informationen till, blir texten något som 

ingen riktigt har användning av. Antingen bör den förenklas och förkortas för att 

vara mer översiktlig för allmänheten, eller så bör den vara ännu mer specifik än vad 

den är idag. Eftersom texten är omfattande och saknar en tydlig uppdelning av 

innehållet, i form av informativa mellanrubriker, blir läsbarheten lägre.  

Eftersom man blandar beskrivningar av Informationsdesign både som ämne och 

som utbildning, är det svårt att se en tydlig struktur i innehållet. Avsaknaden av en 

inledande text gör att det är svårt att avgöra vad texten handlar om och vad man 

som läsare får ut av att läsa den. De språkliga missarna är få men de finns och stör 

läsningen, det saknas exempelvis mellanslag på vissa ställen : prövakvaliteten, 

specifikmålgrupp och förmänniskor. En del av meningarna är väldigt långa och 

texten är generellt sett innehållstät, vilket gör den tung att läsa. De illustrationer 

som finns saknar bildtext vilket gör det svårt att se vilket syfte de har: är de rent 

dekorativa eller har de en stödjande funktion till texten? Texten har ett komplicerat 

innehåll med svåra ord, vilket kräver att läsarna har en del förkunskaper för att 

förstå. Textens LIX-värde blev 60, vilket innebär att den gränsar till att klassas som 

en mycket svår text. 

4.2.4 Läsbarhetsanalys av intervju med studenten och 
studentambassadören Kristin Molander Våtz 

Målgruppen är främst potentiella studenter, men fler kan tänkas ha nytta av 

informationen. Läsbarheten för texten är god, och väl anpassad för målgruppens 

förkunskaper, läsmål och lässtrategier. Läsmålet för målgruppen kan vara att de vill 

veta mer om hur det är att studera på programmet och högskolan. De frågor som 

finns tar upp relevanta och aktuella frågor för målgruppen vilket gör att innehållet 

är väl anpassat efter målgruppens informationsbehov, exempelvis orsakerna till 

varför intervjupersonen valde att läsa programmet. 

Texten är lätt att läsa och det finns inga hinder i läsningen med varken krångliga 

meningsuppbyggnader eller svåra ord. Eventuella okända begrepp förklaras och 

förtydligas som exempelvis ordet studentambassadör. LIX-värdet för texten var 38 

vilket innebär att den klassas som lättläst eller skönlitteratur. Innehållet är tydligt 
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strukturerat med en inledande ingress och en brödtext som är indelad i olika fråge- 

och svarsdelar.  

Texten kan ses som ett komplement till den övriga programinformationen då den 

tillför en personlig röst, vilket mycket av den övriga programinformationen saknar. 

Detta skapar ett ytterligare perspektiv eftersom beskrivningen av programmet sker 

utifrån en students perspektiv, istället för högskolans. Som läsare skulle man kunna 

känna sig nära intervjupersonen i och med frågornas du-tilltal och att svaren sker i 

jag-form. Texten liknar ett vanligt samtal mellan två personer vilket gör att den får 

en avslappnad och okomplicerad känsla över sig. 

4.2.5 Sammanfattande reflektion 

Läsbarhetsanalyserna visade att de utvalda texterna skiljde sig åt på flera sätt. 

Texterna var inte skrivna för en och samma målgrupp vilket påverkade hur de var 

utformade, men det fanns ändå gemensamma faktorer som påverkade deras 

läsbarhet.  

Abstraktionsnivån skiljde sig åt mellan texterna, där de texter som upplevdes som 

svårare hade högre abstraktionsnivåer och fler vaga begrepp. Avsaknaden av 

exempel och konkreta beskrivningar medförde att informationen gjorde det svårt 

för läsarna att få grepp om vad det är man faktiskt menar, och utan ytterligare 

förklaringar lämnas läsaren ofta undrande. 

Om texterna hade svåra, okända eller ovanliga ord påverkades också läsbarheten 

negativt, eftersom detta ofta kräver att läsaren har förkunskaper för att kunna förstå 

innebörden. Med hjälp av ytterligare förklaringar skulle man kunna motverka detta. 

De texter som hade en tydlig målgrupp hade också kunnat anpassa innehåll, tilltal 

och svårighetsgrad på språket mycket mer än vad texterna med bredare målgrupp 

hade. Om man vill nå en allt för bred målgrupp kan det istället resultera i att man 

har en text som inte vänder sig till någon och därmed heller inte är riktigt 

användbar för någon.  

Just tilltalet var också en viktig faktor. Ju mer distanserade författarna var, desto 

svårare var det att ta till sig informationen om man inte kände att den var riktad till 

den som läste. Texterna med ett tydligt du-tilltal gjorde att man som läsare kände 

sig mer berörd av informationen.  

Dispositionen av innehållet påverkade hur översiktliga texterna var och hur väl 

man kunde orientera sig i dem. Texterna som hade en inledande och beskrivande 

text gjorde att man som läsare fick en uppfattning på förhand om vad texten 

handlade om och vad man kunde förvänta sig. Tydliga rubriker var viktiga för att 
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separera och dela in informationen på ett strukturerat sätt. Det underlättade 

översikten av innehållet och gjorde att man kunde välja vad och var man ville läsa. 

De flesta av texterna saknade kompletterande eller stödjande bilder. De texter som 

hade bilder lättades upp, men det krävs bildtexter för att man ska förstå dess 

relevans. Texternas LIX-värden stämde relativt bra överens med de samlade 

synpunkterna på texternas läsbarhet. Alltså skulle LIX-värdet kunna anses vara en 

hjälpsam metod för att kunna avgöra en texts svårighetsgrad och läsbarhetsnivå. 

4.3 Resultat av stilanalyser 

Jag har sammanfattat resultatet av de stilanalyser som har genomförts och 

reflekterar sedan kring detta. De fullständiga analysresultaten finns tillgängliga i 

bilaga 4.  

4.3.1 Stilanalys av programbeskrivning 

På grund av att texten innehåller många långa ord och meningar upplevs stilen som 

något tyngre. En del stycken är väldigt korta då de enbart består av en eller två 

meningar. Texten har en del beskrivande adjektiv som praktisk, teoretisk, 

berättande och informerande, och är för övrigt relativt enkelt skriven. Stilen är 

densamma genom hela texten, förutom ett inledande stycke med frågor som är mer 

informellt skrivet än resten av texten är. Texten är informativ och tar upp mycket 

fakta i beskrivningen av utbildningen, vilket gör den något informationstät. Man 

har troligtvis försökt få texten att bli mer riktad till läsaren genom att använda ett 

du-tilltal.  

Det är en avskalad stil med få utsmyckningar vilket kan bidra till att texten har en 

något mer formell känsla. Texten innehåller relativt enkla ord men även svårare 

begrepp som behöver förklaringar för att till fullo kunna förstås, exempelvis 

färdighetsträning, Informationsdesign och skarpa projekt. Detta gör att texten 

ibland känns vag. Stilen är saklig och korrekt och beskriver utbildningen på ett 

objektivt sätt. Meningarna är ibland väldigt långa och är också uppdelade i allt för 

korta stycken vid vissa tillfällen, vilket ger ett något hackigt intryck.  

4.3.2 Stilanalys av utbildningsplan 

Stilanalysen har enbart gjorts på en del av utbildningsplanen för att minska  

omfånget. Tanken är att detta ändå ger en fingervisning om textens stil. Analysen 

omfattar texten från ”Utbildningsplan” till och med texten till rubriken ”Färdighet 

och förmåga”. 
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Texten är innehållstät och har en tung stil med många svåra ord och komplicerade 

meningar. Det är en abstrakt text med många vaga begrepp som kan vara svåra för 

läsarna att förstå utan förkunskaper, exempelvis visuella representationer, verbalt 

gestaltad och kommunikationsteori. Stilen är avskalad, koncentrerad och innehåller 

inga utsmyckningar. Det finns inget i texten som bjuder in läsarna till att interagera 

med texten vilket ger den ett något distanserat intryck. På den del av texten som har 

analyserats är det genomgående samma formella stil som råder. 

Det är en abstrakt stil där många av orden är svåra, okända och vaga vilket gör dem 

svåra att förstå för läsare utan förkunskaper. Texten är monologisk och författaren 

är inte framträdande, vilket ytterligare distanserar texten från läsaren. Innehållet är 

dock objektivt skrivet och innehåller inga värdeord eller personliga åsikter. Stilen 

får en byråkratisk känsla med den formella tonen, avsaknaden av författare och att 

den är så pass abstrakt. Det verkar som att man har försökt att vara tydlig trots 

informationstätheten och den höga abstraktionsnivån, genom att till exempel 

punkta upp informationen och att ha tydliga rubriker. 

4.3.3 Stilanalys av text kring Informationsdesign 

Texten är relativt tung då den innehåller en del komplicerade meningar och svåra 

ord som exempelvis forskningsbasen, artefakt och entitet. Man har använt sig av en 

liknelse, där man beskriver Informationsdesign som att vara ett slags verktyg. 

Texten förklarar Informationsdesign både som ämne och som ett program, vilket i 

det här fallet innebär att man har använt en del ord som är både svåra och okända 

för läsaren, exempelvis kärnkurser. Meningarna är ofta långa och komplicerade, 

och texten innehåller en del språkliga misstag så som ordbortfall och stavfel. Stilen 

är abstrakt på grund av de vida och vaga begrepp som används för att förklara 

innehållet, exempelvis ord som kontext och gestalta. Texten är objektivt skriven 

och författaren är inte framträdande. Det är en monologisk stil där läsarna inte 

bjuds in till att interagera och det finns inget tydligt tilltal. Innehållet är neutralt och 

sakligt beskrivet utan några målande inslag.  

4.3.4 Stilanalys av intervju med studenten och studentambassadören 
Kristin Molander Våtz 

Texten är lätt att läsa och innehåller i huvudsak enkla ord och meningar. Stilen är 

enkel men drar något åt det mer pratiga och yviga stilen där personliga ordval som  

stordröm, lilldröm och skoj bidrar till en personlig känsla. Texten består av en hel 

del värdeord då innehållet handlar om kring intervjupersonens åsikter och 

erfarenheter om utbildningen, exempelvis älskar, bra, och fina. Trots att texten är 

disponerad i fråge- och svarsdelar men upplevs den inte som hackig. Det är 
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övervägande aktiva verb och man talar i presens vilket bidrar till en känsla av att 

intervjun sker i realtid. Den personliga och informella tonen ger texten en 

dynamisk stil. 

Stilen är genomgående i hela intervjun, med samma ton och informella känsla. Det 

personliga du-tilltalet, svaren i jag-form, de enkla orden och informella tonen 

bidrar tillsammans till att ge en livfull och dynamisk text. Läsaren känner sig nära 

texten, författaren och intervjupersonen. Att texten är skriven utifrån ett personligt 

perspektiv gör att läsaren får en ytterligare bild av högskolan, vilket troligtvis ger 

ett mervärde. Eftersom texten är personlig och innehåller mycket värdeord och 

känslouttryck, kan det eventuellt finnas risk för att den blir alldeles för övertygande 

om de positiva delarna. Det är en subjektiv text och det bör man som läsare vara 

medveten om.  

4.3.5 Sammanfattande reflektion 

Av stilanalysen har det framkommit att texterna skiljde sig åt på flera punkter i sin 

stil. De texter som helt saknade tilltal och möjligheter för läsaren att interagera med 

texten var också de som upplevdes som tunga att läsa. Dessa texter hade oftast fler 

svåra och abstrakta ord, var mer innehållstäta och brödtexterna var även mer 

komplext uppbyggda. De hade även en mer formell framtoning och författaren var 

inte framträdande. Det fanns en distans i dessa texter vilket gjorde att läsaren inte 

kände sig lika berörd av informationen. Något stavfel eller språklig miss i en text 

stör oftast inte läsningen särskilt mycket, men när det finns en större mängd blir de 

till störande moment som gör att läsningen stannar upp.  

Utsmyckningar och beskrivningar tillför ofta ett mervärde till texterna och gör dem 

mer levande. Att veta vem man vill nå med texten är grunden för att kunna skriva 

en text som är anpassad för läsaren. Dessa texter skilde sig markant åt i stil, från att 

vara väldigt personlig, subjektiv och full med värdeord till att vara stram, formell 

och helt avsaknad av människor i texten. Det fanns dock de som var mitt emellan 

och varken var formella eller informella, vilket gör att texterna istället inte verkar 

passa någon. Ofta var det dessa texter som skulle förklara svåra saker på ett enkelt 

sätt, så som programinformationen eller vad Informationsdesign innebär. Det är en 

utmaning att göra detta, men kanske är det bäst om man väljer vilken stilnivå man 

ska ligga på innan texterna skrivs, med en tydlig målgrupp i åtanke. 

4.4 Resultat av enkätundersökning 

Här redovisar jag en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen som 

jag genomförde med Textdesignstudenterna i årskurs ett, samt mina 
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sammanfattande reflektioner kring detta. Tjugoen studenter var med i 

undersökningen och de kunde välja flera svarsalternativ. De kursiverade orden i 

sammanfattningen är markeringar för vad de olika svarsalternativen kallades i 

enkäten. För att se det enkätformulär som användes i undersökningen, finns den 

tillgänglig i bilaga 5. 

4.4.1. Sammanfattning av enkätundersökning 

För att ta reda på om studenterna befann sig inom Mälardalens högskolas målgrupp 

och även min frågade jag  i vilken ålder de var i och vilken stad de bodde i när de 

sökte till Textdesignprogrammet. Medelåldern på studenterna när de sökte till 

Textdesignprogrammet var 23 år. En tredjedel av dem kom från Västerås, en 

tredjedel kom från Eskilstuna och den resterande tredjedelen kom från olika orter i 

övriga Sverige. En stor del av studenterna befann sig alltså i min målgrupp. 

De flesta av studenterna hade hittat Textdesignprogrammet via vänner/familj. 

Många hade också hittat utbildningen via antagning.se, Internet/Google eller 

högskolans webbplats. Av de som hittade utbildningen via Internet/Google hade de 

flesta använt sökorden text och skriva. Den information studenterna främst letade 

efter som potentiella studenter handlade om Framtid och jobbmöjligheter, 

Övergripande och sammanfattande beskrivning av programmet samt 

Beskrivningar av kursernas innehåll.  

Många av studenterna ville veta mer om eller hittade inte information kring 

Framtid och jobbmöjligheter samt Beskrivning av kursernas innehåll. Den 

information som för de flesta avgjorde att de valde att söka till programmet var 

Framtid och jobbmöjligheter samt Övergripande och sammanfattande beskrivning 

av programmet.  

Studenterna ansåg att informationen i programinformationen kunde varit tydligare 

kring Vad Textdesign innebär, Vad Informationsdesign innebär, Att man läser 

kurser ihop med de andra inriktningarna och Att man skriver informativt och inte 

skönlitterärt. 

Vid frågan om de hade några förbättrings- eller ändringsförslag på 

programinformationen var dessa några av de svar som gavs: 

 ”Det mesta bör förtydligas!” 

 ”Skriv tydligt att inriktningen Textdesign innebär att skriva informativt!” 

 ”Ge mer konkret info om programmet och vad Informationsdesign faktiskt  

är. Kanske exempel på vad man får göra etc.” 
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 ”Uppdatera infon! Bli mer synliga överhuvudtaget och fokusera lite mer på 

just Informationsdesign”. 

 ”Tydligare om samläsningskurser”. 

 ”Mer information om tidigare studenters åsikter om programmet”. 

 ”Understryka att vi skriver informativt, det känns som om många i klassen 

är fokuserade på skönlitterärt skrivande”. 

 ”Mer exempel på framtida karriärer efter avslutad utbildning”. 

4.4.2 Sammanfattande reflektion 

Hur framtiden ser ut och vilka jobb man kan få efter utbildningen var något som 

var angeläget för studenterna. Detta kan uppfattas som att innan man söker en 

utbildning letar man efter information som kan ge en någon slags bild av vad som 

kommer hända efter att den har tagit slut. Den övergripande beskrivningen av 

programmet handlar troligtvis om att man vill få en slags översikt om vad 

programmet innebär. Studenterna ville också veta vad de olika kurserna handlar 

om, vilket kan vara ett sätt att försöka få ett grepp om vad utbildningen handlar om 

på en mer detaljerad nivå. Det fanns en del punkter som studenterna ansåg kunde 

förtydligas, exempelvis vad Textdesign och Informationsdesign innebär. Detta är 

troligtvis kopplat till att programmet och ämnet är mindre kända generellt.  
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5. Gestaltningsförslag 

I det här avsnittet presenterar jag mitt gestaltningsförslag och hur det har tagits fram. 

5.1 Gestaltningsförslag på informationsmaterial kring 
Textdesignprogrammet 

Gestaltningsförslaget består av en broschyr med sex texter om 

Textdesignprogrammet, som är tänkta att tillsammans bilda en övergripande och 

enhetlig beskrivning av programmet och dess innehåll. Fyra av texterna är 

informationstexter som handlar om begreppet Textdesign, vad man som student lär 

sig, hur man arbetar under utbildningen och vad man kan arbeta med efteråt. De 

resterande två texterna är fiktiva intervjuer med en nuvarande student och en 

tidigare student.  

Förutom mina egna kunskaper och upplevelser av att läsa Textdesignprogrammet 

har jag samlat inspiration och material till texterna från webbsidorna kring 

Textdesignprogrammets programinformation (Mälardalens högskola u.å.) och 

Informationsdesign (Mälardalens högskola 2014) samt den enkätundersökning och 

de intervjuer som har genomförts. Jag har även återanvänt en del av de 

formuleringar som finns på dessa webbsidor. Broschyren är tänkt att finnas som en 

PDF-fil, vilket ger informationen en ram och håller därmed samman de olika 

texterna till en enhet. Tanken är dock att broschyren både ska kunna användas som 

en tryckt produkt eller som ett elektroniskt dokument, exempelvis som ett 

informationsmaterial på utbildningsmässor eller som ett komplement till den 

befintliga informationen på Textdesignprogrammets webbsida. Se 

gestaltningsförslaget i sin helhet i bilaga 1. 

5.2 Kontext och avsändare 

Broschyrens avsändare är tänkt att vara Textdesignstudenter på Mälardalens 

högskola, och högskolan i andra hand. Broschyren är därför något mindre formellt 

utformad, och är inte tänkt att ha samma officiella krav på sig som övrig 

information från högskolan eftersom det främst är Textdesignstudenterna som ska 

stå bakom den. Tanken är att broschyren beskriver utbildningen utifrån deras 

perspektiv, vilket också tillåter den att frångå hur den befintliga informationen 

kring programmet är formulerad idag.  
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Broschyren är tänkt att ha en lockande och informerande funktion, men utan att 

vara en formell beskrivning av programmet. För en formell beskrivning och för att 

få tag i ytterligare information vägleds läsarna till att besöka 

Textdesignprogrammets webbsida på broschyrens baksida. Detta pratade 

exempelvis Ulriksson Biderman (Intervju 2016-04-20) om i intervjun, att 

informationen kring programmet kunde delas in en mer vässad och säljande del, 

och en mer rent informativ del. I det här fallet separerade jag dock en något mer 

informell informationsdel från den mer formella som finns på 

Textdesignprogrammets webbsida. 

5.3 Innehåll 

Eftersom utgångspunkten för arbetet var att Textdesignprogrammet troligtvis är 

okänt för många och att få har förkunskaper om vad utbildningen handlar om, var 

det en övergripande och sammanfattande beskrivning jag eftersträvade att ta fram. 

Att välja ett relevant innehåll och att stryka sådant som inte behövs var två av de 

språkråd som gavs kring att skriva klarspråk (Avdelningen för språk, Institutet för 

språk och folkminnen 2016). Detta gjorde att jag valde innehållet utifrån vilken 

information som är efterfrågad av målgruppen, och detta urval baserar jag på 

resultatet av den enkätundersökning och intervjuer som genomfördes. Detta 

resulterade i fyra informationstexter med rubrikerna: Vad är Textdesign?, Vad lär 

du dig?, Hur pluggar du? och Vad kan du få för jobb?. Förutom dessa 

informationstexter finns även två fiktiva intervjuer med rubrikerna: Möt Filip, 

student och Möt Elin, alumn. 

Den information som finns med är inte en heltäckande beskrivning av 

Textdesignprogrammet, utan den består utvalda bitar av information som jag har 

valt att ha med utifrån målgruppens informationsbehov. Detta är också baserat på 

Lagerholms (2008, s 216) råd om att en kompakt och innehållstät text kan vara svår 

att förstå. Texterna är också relativt korta eftersom de enbart övergripande ska 

beskriva olika delar av programmet och inte gå in på detaljnivå.  

Enkätundersökningen visade att flertalet studenter ansåg att begreppet Textdesign 

och Informationsdesign var svåra att förstå, och därför valde jag att ta med detta 

under rubriken: Vad är Textdesign?. Där har jag försökt att förklara vad begreppen 

innebär på ett enkelt och beskrivande sätt, samt att jag har använt exempel i ett 

försök att konkretisera detta ytterligare. Att jämföra eller förankra teoretiskt 

avancerat innehåll med sådant som är bekant för läsaren är ett exempel på ett 

konkretiserande grepp menade Lagerholm (2008, s 216). Studenterna ville också 

veta mer kring kursinnehållet och vilka kunskaper utbildningen ger, vilket jag har 
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tagit upp under rubriken: Vad lär du dig?. Där ges exempel på olika kunskaper som 

studenter får, som att målgruppsanpassa text och att skriva olika sorters texter. 

I intervjun med Schultz (Intervju 2016-04-22) tog han upp att det kunde vara 

intressant för studenterna om man förklarade hur man arbetar i de olika kurserna.             

Detta har jag gjort under rubriken: Hur pluggar du?. Det var något jag ansåg kunde 

vara både relevant för målgruppen och ett sätt att både visualisera och konkretisera 

utbildningen. Jag har även valt att ta upp att man jobbar med så kallade skarpa 

projekt med utomstående uppdragsgivare och beskrivit ett fiktivt sådant. 

Studenterna ville också att det skulle vara tydligt att man läser kurser ihop med de 

andra inriktningarna, vilket också finns utskrivet i den texten.  

Fig.2 Exempel används som ett konkretiserande grepp i texten till rubriken Hur pluggar du? 

Information kring framtiden och möjliga yrken efter utbildningen var något som 

efterfrågades av studenterna, och som både Lundblad (Intervju 2016-04-19) samt 

Ulriksson Biderman (Intervju 2016-04-20) tog upp under intervjuerna. Under 

rubriken Vad kan du få för jobb? har jag övergripande förklarat att utbildningen ger 

en bred kunskapsbas och konkretiserat detta med hjälp av exempel på tänkbara 

yrken. Vad utbildningen leder till verkar vara något av ett slags kvitto på vad 

utbildningen kan ge studenterna, och detta ville jag försöka visualisera genom att 

ha med en fiktiv intervju med en tidigare student. Det finns även en fiktiv intervju 

med en nuvarande student för att ge ytterligare ett perspektiv på hur det är att läsa 

utbildningen, och varför andra kan ha sökt sig till Textdesignprogrammet. 

Intervjuerna är fiktiva, vilket beror på att arbetet med gestaltningsförslaget var 

tvunget att begränsas för att hinnas med inom kursens tidsram. Tanken är att 

intervjuerna i gestaltningsförslaget fungerar som exempel för hur riktiga intervjuer 

skulle kunna se ut. Intervjuerna är ett sätt att försöka konkretisera utbildningen 

genom att visa individuella människor och deras berättelser och åsikter.  
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Fig. 3 Fiktiv intervju med en tidigare student. 
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5.4 Språk och stil 

I de textanalyser som genomfördes framkom det att texterna kring 

Textdesignprogrammet skiljde sig åt både i stil och hur pass läsbara de var. De 

texter som hade en tydlig målgrupp, ett du-tilltal, målgruppsanpassad 

svårighetsnivå på innehållet samt en tydlig disposition hade högre läsbarhet. Om 

texterna bjöd in läsarna till interaktion och om svåra eller abstrakta ord förklarades 

var texterna också lättare att läsa. Generellt sett var de tyngre texterna svåra i den 

meningen att de använde ett avancerat språk med ovanliga ord och 

fackordsliknande begrepp, samt komplicerade och långa meningar. Min slutsats var 

att de flesta av texterna blev svåra för målgruppen att förstå på grund av detta. 

Därför ville jag att språket i mitt gestaltningsförslag skulle vara anpassat efter 

målgruppen och de förkunskaper de kan tänkas ha.  

Jag har valt att använda ett något enklare språk som är något mer informellt och 

som samtidigt vänder sig till läsaren. Lagerholm (2008, s 212) talade om att 

förförståelsen och olika individuella faktorer påverkar hur begripligt något blir och 

hur vi förstår språkliga meddelanden. Ofta använde man facktermsliknande 

begrepp i den befintliga informationen kring programmet, vilket kan ha haft en 

exkluderande funktion då de flesta av läsarna inte har de förkunskaper eller den 

förförståelse som behövs för att förstå dessa. Jag har därför eftersträvat att använda 

ett språk som innehåller enkla ord som inte behöver förklaras och som är 

välbekanta för målgruppen. Jag har även försökt undvika abstrakta och svåra ord 

som exempelvis gestalta och kontext genom att byta ut dem till mer konkreta ord 

som utforma och sammanhang. Detta går i linje med Wengelins (2015, s 14) 

undersökning som visade att rådet att skriva med ord som är vanliga för mottagaren 

var ett av de språkråd som var valida. 

Rubrikerna i gestaltningsförslaget beskriver innehållet genom att vara formulerade 

som frågor, för att på så sätt både informera och locka läsaren till läsning. Det är 

också ett sätt att konkretisera innehållet eftersom rubrikerna tar upp på vilket sätt 

informationen är relevant för läsaren, exempelvis: Vad kan du få för jobb?. Klepke 

och Rydell (2013, s 35, s 43) menade att retoriska frågor gör läsaren mer 

involverad, och att texten måste kunna beröra läsaren för att bli ihågkommen. 

Gunnarsson (1989, s 15-16) tog upp att ett av läsarens läsmål kan vara att tillämpa 

textinnehållet på sin egen situation. 

Lagerholm (2008, s 50- 52) menade att en texts stil bland annat påverkas av 

sändarens personliga uppfattning, attityder och kunskaper. Tanken var att 

broschyren skulle ha varit mer personligt skriven från början och att sändarens, 

alltså Textdesignstudenternas, röst och åsikt skulle få komma fram. Slutresultatet 

blev inte fullt lika informellt som det var tänkt, utan har en något mer saklig ton. I 
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intervjuerna är det en mer subjektiv och personlig stil på språket för att visa 

intervjupersonernas åsikter. Eftersom texten är tänkt att beskriva utbildningen på 

ett positivt sätt, är den generellt sett något subjektiv då enbart bra aspekter lyfts 

upp. 

Det finns ett tydligt du-tilltal genom hela broschyren för att läsaren ska bli berörd 

av innehållet och känna att informationen är riktad till denne. Du-tilltalet är också 

tänkt att skapa närhet mellan läsaren och texten, och trots att sändaren har mer 

kunskap än mottagaren var målet att broschyren skulle ha en informell men 

samtidigt informativ känsla. Lagerholm (2008, s 52-53) menade att förhållandet 

mellan sändaren och mottagaren påverkar formalitetsgraden, vilket beror på om det 

exempelvis finns kunskapsskillnader och om personerna känner varandra.  

5.5 Grafisk form 

Då broschyren är tänkt att vara ett kompletterande material som är utformat av 

Textdesignstudenterna på programmet, valde jag att utforma en grafisk form som 

är kongenial med utformningen av olika delar av högskolans webbplats då 

broschyren är tänkt att även kunna finnas tillgänglig där. Jag har till exempel tagit 

fram en färgskala och symboler som är inspirerade av, och som påminner om de 

som används på högskolans webbplats. Även typsnitten har jag eftersträvat att vara 

kongeniala med de som används på webbplatsen, med undantaget att använda 

seriffer på brödtexten i och med att det är en längre text som även ska kunna läsas i 

tryckt form. 

Målet är att gestaltningsförslaget ska påminna eller i alla fall kunna kopplas ihop 

med högskolan och dess grafiska utformning. Detta görs för att visa att broschyren 

hör ihop med högskolan i och med att den handlar om en utbildning som finns där. 

Jag har inte använt mig av högskolans grafiska profil i arbetet eftersom broschyren 

är tänkt att vara ett fristående informationsmaterial med Textdesignstudenter som 

avsändare i första hand, och högskolan i andra hand. Broschyren är tänkt att vara 

som en mer informell och enklare beskrivning av programmet, utan de 

begränsningar och krav som finns för högskolans mer officiella 

informationsmaterial. Detta menar jag tillåter broschyrens grafiska form att frångå 

från de bestämmelser som finns kring högskolans grafiska profil.  

Tanken att man ändå ska kunna se likheter eller bli påmind om högskolans grafiska 

profil för att se ett samband som knyter ihop Textdesignprogrammet till högskolan, 

men utan att det styr broschyrens utformning. På broschyrens sista sida finns det 

även möjlighet att placera en logotyp eller ett namn av något slag för att ytterligare 

förtydliga vem som är avsändare, vilket kan vara antingen enbart 
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Textdesignstudenter eller både Textdesignstudenter och Mälardalens högskola. Om 

gestaltningsförslaget skulle användas av högskolan i framtiden skulle broschyrens 

grafiska form självklart kunna anpassas mer exakt efter deras grafiska profil om 

detta efterfrågades. 

Då informationen kring Textdesignprogrammet var utspridd på olika ställen blev 

det även en målsättning att i gestaltningsförslaget skapa ett informationsmaterial 

som var enhetligt och som hade en sammanhållen form. Informationstexterna i 

gestaltningsförslaget handlar om olika delar kring utbildningen och därför behövde 

de olika sorternas information separeras från varandra, men samtidigt ha en 

sammanhållande ram, vilket görs i och med att broschyren finns som en PDF-fil. 

5.5.1 Form och layout 

Broschyren är i storleken av ett A5- format, vilket gör att den har ett mindre och 

smidigt format som även är enkelt att trycka exempelvis. Som tidigare nämnts är 

broschyren tänkt att finnas i form av en PDF-fil, som har en sammanbindande 

ramfunktion. Broschyren är i huvudsak symmetrisk för att skapa en lättöversiktlig 

layout som lyfter fram innehållet. Middlewoods och Gaspers (2014, s 105) 

undersökning indikerade på att en symmetrisk layout var mer tilltalande, och att en 

tilltalande layout medför att informationens personliga relevans ökar för läsarna.  

 

Fig. 4 Exempel på layouten i ett av broschyrens uppslag. 
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5.5.2 Grafiska element 

Grafiska element finns på varje sida i form av symboler och en linje i nederkant. 

Symbolerna är inspirerade av de symboler som används på högskolans webbplats, 

och används i gestaltningsförslaget som ett sätt att knyta ihop broschyren med 

högskolan genom att använda ett liknande formspråk.  

Varje informationstext har en egen symbol medan intervjuerna istället är tänkta att 

ha foton på intervjupersonerna i cirklar, för att på så sätt särskilja de olika typerna 

av information. Informationstexternas symboler är placerade på samma sida och på 

samma nivå för att tydliggöra att informationen på dessa sidor hör ihop. På 

intervjutexterna är de cirklar som ska innehålla foton placerade på motsatt sida, för 

att ytterligare understryka att dessa texter skiljer sig åt från informationstexterna.  

Fig. 5 Broschyrens symboler.                                              Fig. 6 Skärmdump på MDH:s webbsymboler.  

 

Frågetecknet och utropstecken i symbolen för rubriken Vad är Textdesign? är tänkt 

att illustrera både att Textdesign innebär att göra information begriplig och att 

rubrikens fråga besvaras i texten. Boken i symbolen för rubriken Vad lär du dig? är 

tänkt att associeras med läroböcker, skolans värld och lärande. Rubriken Hur 

pluggar du? har en datorskärm och ett tangentbord i sin symbol, vilket ska visa att 

studenterna i huvudsak arbetar med datorer i utbildningen. Portföljen i symbolen 

till rubriken Vad kan du få för jobb? är tänkt att kopplas till att man bär med sig en 

portfölj till jobbet och att ordet portfölj också kan associeras till de kunskaper man 

bär med sig. De yrken som listas som möjliga jobb efter utbildningen är enbart 

kontorsjobb, exempelvis journalist, vilket också kan styrka att man använder en 

portfölj i arbetet. 
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Jag är medveten om att symbolerna i gestaltningsförslaget inte är några vedertagna 

symboler, men jag motiverar dessa med att de inte är tänkta att kunna stå som 

ensamma informationsbärare. Deras funktion är att de ska förstärka rubrikerna och 

vara kompletterande information, samtidigt som de ska hjälpa till att visualisera 

vad varje text handlar om. De har även en särskiljande funktion då de är tänkta att 

markera att informationstexterna innehåller olika slags information. I sin kontext 

menar jag att deras betydelse framträder, då man även kan läsa texten och på så sätt 

koppla samman symbolerna med innehållet.  

5.5.3 Färg 

Jag har använt mig av sex olika färger för att både separera och hålla samman 

informationen i broschyren, då färgerna bryter av mot varandra men samtidigt har 

de samma styrka och klarhet. Lipton (2007, s 155) menade att man med hjälp av 

färg kan hålla ihop information och samtidigt separera den från andra kategorier.  

Färgerna har inspirerats från den färgskala som finns på högskolans webbplats, 

vilket är klara och starka färger som kontrasterar mot varandra. Detta har 

applicerats på gestaltningsförslaget genom att färgskalan också består av klara och 

starka färger, även om det inte är exakt samma färger som på webbplatsen. Tanken 

med att använda en färgskala som påminner om högskolans är att på detta sätt 

binda ihop broschyren med högskolan. Jag har dock valt att inte följa högskolans 

grafiska profil eftersom tanken är att broschyren ska särskilja sig något från 

högskolans övriga informationsmaterial, eftersom den är tänkt att vara framtagen 

av studenter för studenter, och inte av högskolan i första hand. 

Det är en stark färgskala, vilket jag har valt för att de både ska skapa 

uppmärksamhet och att de ska verka som vägledare och förstärka de olika 

informationstexterna. Färgerna är även tänkta att hålla ihop informationen på varje 

enskild sida i och med att samma färg används på de grafiska element som finns: 

symbol  eller cirkel, rubrik och en linje som ligger i nederkant på varje sida.  
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Fig. 7 Broschyrens färgskala.        Fig. 8 Skärmdump på färgskalan på MDH:s webbplats. 

 

 

Fig. 9  Exempel på hur färganvändningen binder samman olika grafiska element.                
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Franklin Gothic Demi, grad 21 

Garamond på brödtext, grad 12 

 

5.5.4 Typografi 

De typsnitt som används i broschyren är sanserifen Franklin Gothic Demi på 

rubriker, och serifen Garamond på brödtexten. Typsnitten är tänkta att vara 

kongeniala med de typsnitt som används på Mälardalens högskola, för att på så sätt 

passa in i hur högskolans information är utformad och därmed stärka sambandet 

mellan broschyren och högskolan. 

Jag valde att använda två sorters typsnitt för att skapa en formkontrast mellan de 

olika textdelarna, och för att serifer ofta passar bättre att använda på längre 

brödtexter. Hellmark (2006, s 26) menade till exempel att antikva typsnitts 

framåtsträvande form passar för att användas i löpande text. Garamond finns 

dessutom i flera varianter vilket möjliggjorde att jag exempelvis kunde fetmarkera 

intervjupersonernas namn för att lyfta fram dem något mer. För att knyta ihop 

rubrikerna med de olika grafiska elementen på sidan har de färgsatts med samma 

färg som finns på sidans symbol och linje i nederkant. Jag har också tänkt på att 

radlängden inte ska bli för lång, och meningarna i broschyren ligger därför runt 60 

tecken per rad. 

 

Fig. 10  Broschyrens typsnitt och storleksgrad. 
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6. Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet redogör jag för hur de frågeställningar och underfrågor som ställdes i 

arbetets inledning besvaras och jag redovisar även min slutsats. Däröver redovisas även 

mina reflektioner kring arbetet och gestaltningsförslaget. 

6.1 Arbetet och frågeställningarna 

Det här arbetet startade med att jag funderade över hur svårt det var att beskriva 

Textdesignprogrammet, och om det gick att förklara det på ett konkret och 

begripligt sätt och i så fall hur.  

Den huvudsakliga frågeställningen för arbetet var: Hur skulle man kunna utforma 

ett informationsmaterial kring en för allmänheten mindre känd utbildning, för att 

förklara den på ett konkret och begripligt sätt för potentiella studenter? 

En utbildning som är mindre känd och som på något sätt är svårt att greppa 

innebörden av kan vara i behov av att förklaras på ett konkret och begripligt sätt för 

att på så sätt bli mer greppbar för läsarna. Men vad som anses vara konkret och 

begripligt kan variera från person till person. För en forskare i ett ämne kan en 

teoretiskt avancerad text med många facktermer vara glasklar och rakt på sak, 

medan för någon utan samma förkunskaper kan texten istället framstå som en enda 

röra av konstiga och obegripliga ord.  

Arbetet har visat att man med hjälp av principer för klarspråk och 

målgruppsanpassning kan göra beskrivningen av Textdesignprogrammet mer 

begriplig, i alla fall för en viss målgrupp. Genom att anpassa språk och innehåll 

efter målgruppens informationsbehov, intressen och förkunskaper kan man 

konkretisera och göra beskrivningen mer begriplig. Att knyta abstrakta och okända 

begrepp till något bekant och personligt relevant för målgruppen, har visat sig vara 

ett sätt att konkretisera. Med hjälp av färg, form och typografi kan man lyfta fram 

olika delar av informationen och samtidigt vägleda läsaren.  

Nedan besvaras de underfrågor som ställdes för att kunna svara på frågeställningen. 

 På vilket sätt kan den befintliga informationen kring Textdesignprogrammet 

tänkas brista?  

Med hjälp av textanalyserna kunde jag granska den befintliga informationen och se 

hur den var utformad läsbarhets- och stilmässigt. Det var ett sätt att gå in på djupet 
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för att ta reda på vilka faktorer som gjorde att informationen verkade spreta åt olika 

håll. För det första var de granskade texterna skrivna för olika målgrupper och med 

olika mål och syften. Detta gjorde att de skiljde sig åt i språk, innehåll och omfång. 

Gemensamt för de texter som upplevdes som svårare var att de hade en högre 

abstraktionsnivå och fler svåra, vaga och okända begrepp samt saknade 

konkretiserande exempel. De texter som upplevdes som lättare hade en mer tydligt 

definierad målgrupp, ett tydligt du-tilltal samt ett målgruppsanpassat innehåll och 

språk. 

Texterna hade olika målgrupper och stora skillnader i stil och svårighetsnivå, vilket 

bidrog till det spretiga intrycket. En del texter försökte nå en för stor målgrupp, 

med resultatet att de istället inte verkade vända sig till någon. Utifrån 

textanalyserna vill jag påstå att en av de viktigaste faktorerna för att skriva 

begripligt är att målgruppsanpassa informationen, eftersom det som är begripligt 

för en person behöver inte automatiskt betyda detsamma för en annan. Genom att 

välja ut en målgrupp kan man göra texten begriplig för dem, och man kan inte 

försöka nå ut till alla eftersom det troligtvis resulterar i att man får en text som 

ingen riktigt förstår istället. Min slutsats av detta är att det är bättre att fokusera på 

en specifik målgrupp i taget och att anpassa texten till de behov, intressen och 

förkunskaper som finns. Man kan inte nå alla, men man kan alltid nå någon. 

Genom analyserna framkom det att en tydligt avgränsad målgrupp, med ett 

anpassat språk och innehåll efter målgruppens behov och förkunskaper var en av 

nycklarna till att skapa texter med hög läsbarhet. När läsaren känner sig berörd av 

texten genom att det exempelvis finns ett du-tilltal och att informationen verkar 

rikta sig till denne medför det att texterna också får större betydelse och inverkan.  

I mitt försök att förstå varför Textdesignprogrammet verkade vara så svårt att 

beskriva valde jag att även intervjua personer i olika yrkesroller på Mälardalens 

högskola, som på ett eller annat sätt var involverade i informationen kring 

programmet. Utifrån detta fick jag en djupare förståelse kring att det finns en 

komplexitet i att beskriva en utbildning på ett sätt som både ska vara säljande, 

informativt och korrekt, samtidigt som man inte kan vara allt för konkret eftersom 

detta kan medföra att beskrivningen blir begränsad och inaktuell. Detta visade att 

det finns många förhållningsregler när en utbildning ska beskrivas, och min 

reflektion kring detta är att möjligheterna troligtvis är små för att skapa en 

tillräckligt tydlig bild av utbildningen om utformningen av beskrivningen är så pass 

begränsad. Sannolikt kan detta vara en orsak till varför informationen kring 

Textdesignprogrammet i dagens läge kanske inte ger en tillräckligt konkret bild av 

programmet.  
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 Vilken typ av information kring utbildningen efterfrågar målgruppen? 

Enkätundersökningen visade att den information som målgruppen kan tänkas vara 

intresserad av är på en relativt grundläggande nivå. Sammanfattningsvis kan man 

säga att det potentiella studenter är mest intresserade av för information, är vad 

utbildningen handlar om i sin helhet och vad den leder till för jobb. Förutom detta 

vill man även få mer precis information om vad utbildningen handlar om genom att 

exempelvis närmare gå in på vad olika kurser handlar om. Denna information 

bidrar troligtvis till den helhetsbild av utbildningen som de potentiella studenterna 

kan tänkas försöka att skapa genom att söka information. Enkätundersökningen 

visade också att det fanns viss information som kunde ha framgått tydligare, som 

att man i utbildningen skriver informativt och inte skönlitterärt och att man 

samläser med andra inriktningar. Detta är troligtvis också information som bidrar 

till studenternas helhetsbild, och som de anser är viktiga delar av utbildningen. 

Även begreppen Textdesign och Informationsdesign ansågs vara otydligt 

förklarade. Deltagarna i enkätundersökningen var Textdesignstudenter som gick 

sitt första år och hade därmed förkunskaper kring utbildningen, vilket gör att 

svaren endast kan ses som en fingervisning om vad potentiella studenter kan tänkas 

vara intresserade av för information. 

 Hur skriver man konkret och begripligt?  

I litteraturstudien framkom det att man genom att skriva utifrån målgruppens 

förutsättningar, förkunskaper och behov sannolikt kan göra information mer 

begriplig. Principerna kring klarspråk är ett sätt att sammanfattningsvis förklara hur 

detta går till i praktiken, till exempel genom att välja ett relevant innehåll och att 

man bör förklara facktermer. Förhållandet mellan sändaren och mottagaren, och 

deras respektive egenskaper, har också inverkan på hur begripligt något är, 

eftersom de påverkar hur texten utformas och tolkas. Genom att använda 

konkretiserande exempel och att anpassa innehållet, tilltalet, svårighetsnivån och 

språket till den tänkta målgruppen kan begripligheten troligtvis ökas. 

 

 Hur kan den grafiska formen understödja innehållet i en text för att 

underlätta för läsarna att ta till sig informationen?  

Litteraturstudien visade att den grafiska formen kan lyfta fram informationen i en 

text på olika sätt. Med hjälp av att layout kan man exempelvis hierarkiskt ordna 

information, och även vägleda läsaren och skapa intresse för texten. Hur typografin 

är utformad, exempelvis val av typsnitt och radlängd, påverkar hur läslig en text är 

och hur väl textens innehåll kommer fram. Färg kan användas för att både binda 

ihop och separera information, samt vägleda läsaren. 
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6.2 Diskussion av gestaltningsförslaget 

Det här gestaltningsförslaget är just det som rubriken säger, ett förslag eller en 

skiss på hur man skulle kunna beskriva Textdesignprogrammet. Beskrivningen av 

programmet utgår delvis från mig själv som Textdesignstudent och delvis från den 

befintliga informationen som fanns kring programmet, samt de intervjuer och 

enkätundersökning som har genomförts. Detta innebär att texterna troligtvis skulle 

ha gynnas av att bearbetas, utvecklas och revideras av fler än mig för att bli så 

rättvisande som möjligt. Fler informationstexter och intervjuer skulle till exempel 

kunna läggas till för att bredda och ge djup till beskrivningen om så skulle önskas. 

Urvalet av innehållet i gestaltningsförslaget baserades på enkätundersökningen och 

de intervjuer som genomfördes. Det skulle dock ha varit önskvärt att även ha 

genomfört intervjuer med den faktiska målgruppen för att få mer utförlig 

information kring vad de letar efter för slags information, samt ta reda på varför 

olika information var mer eller mindre viktig. Deltagarna i enkätundersökningen 

bestod av Textdesignstudenter som läser sitt första år, men det bästa skulle ha varit 

att få information direkt från den faktiska målgruppen som troligtvis inte har några 

förkunskaper kring utbildningen. Det innehåll som är med anser jag ändå täcker det 

första och grundläggande informationsbehovet som potentiella studenter kan tänkas 

ha. Gestaltningsförslaget är som sagt inte ett djupdykande informationsmaterial, 

utan tanken är att den på ett snabbt och översiktligt sätt ska ge läsaren en första 

inblick i vad Textdesignprogrammet handlar om. 

En utprovning av broschyren skulle ha varit värdefull att genomföra för att se om 

den verkligen uppfyller sitt syfte att beskriva programmet på ett konkret och 

begripligt sätt. Detta rymdes inte inom kursen tidsram, men skulle troligtvis ha 

varit ett bra sätt att vidareutveckla broschyren språk-, innehålls- och formmässigt. 

Om en utprovning skulle ha genomförts skulle jag exempelvis ha kunnat be 

personer utan några förkunskaper att läsa igenom broschyren och sedan få svara på 

olika frågor kring innehållet för att kontrollera om broschyren hade lyckats 

beskriva utbildningen på det avsedda sättet. Eftersom jag även har bytt ut en del 

svårare ord hade det varit relevant att se hur detta har påverkat beskrivningens 

uttryck.  

En utprovning skulle även kunnat medföra att den grafiska formgivningen hade 

kunnat utvecklas ytterligare. De symboler som används i gestaltningsförslaget kan 

ifrågasättas eftersom de inte är allmänt vedertagna, och att undersöka hur de tas 

emot och tolkas av läsarna skulle därför ha varit värdefullt för arbetet. Samma sak 

gäller de färger som har använts, det hade varit intressant att se om hur de uppfyller 

sin funktion att både sammanhålla och separera informationen. Frågan är också hur 

väl man uppfattar den avsedda kopplingen mellan broschyren och Mälardalens 
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högskola. Eventuellt skulle det ha varit mer gynnsamt för broschyren om den 

grafiska formen hade följt högskolans grafiska profil för att förstärka kopplingen. 

Detta är något som skulle vara relevant att ta hänsyn till om bearbetningen och 

utvecklingen av broschyren skulle ha fortsatt efter arbetets slut. Man skulle då även 

ha kunnat arbeta med och integrera bilder i broschyren för att ytterligare visualisera 

texternas innehåll för läsarna. 

De intervjuer som finns med har ett konkretiserande och identifierande syfte, men 

risken med att ha med dessa i broschyren är att de troligtvis måste bytas ut om 

några år för att informationen fortfarande ska vara aktuell. Jag menar att 

intervjuerna och de exempel som finns hjälper att konkretisera utbildningen och att 

det därför kan vara värt att ändå använda information som kan riskera att bli 

inaktuell. 

Gestaltningsförslaget är en skiss på hur informationsmaterialet skulle kunna se ut, 

och det är tänkt att både var tillgängligt som tryckt broschyr och elektroniskt 

dokument. Detta innebär att broschyren skulle finnas i två olika medium, vilket gör 

att det måste anpassas efter dessa medium för att vara så läsbara som möjligt. I det 

här arbetet har jag främst fokuserat på att utforma broschyren till den tryckta 

formen, och om den även ska finnas på en webbsida skulle den eventuellt behöva 

bearbetas för detta men det rymdes inte i arbetet av tidsmässiga skäl. 

Eventuellt skulle man även kunna se på broschyren som ännu ett texttillägg till den 

relativt stora mängd information som redan finns kring Textdesignprogrammet. Jag 

menar dock att skillnaden är att broschyren är ett kompletterande material som 

frångår hur den övriga information är utformad och formulerad, och att den 

beskriver utbildningen från ett annat perspektiv. De mål jag hade med 

beskrivningen av Textdesignprogrammet, till exempel att den skulle vara mer 

informellt skriven, gjorde att jag var tvungen att frångå de officiella krav som kan 

tänkas finnas på högskolans information. 

6.3 Slutsats 

Det finns flera faktorer som påverkar hur konkret och begripligt något framställs, 

vilket man som avsändare av olika slags information måste vara medveten om och 

ta hänsyn till. Genom att knyta det abstrakta, svåra eller okända till något som 

läsaren känner till och är bekant med kan man exemplifiera och konkretisera 

information. Att förklara sådant som är komplicerat eller ogripbart med ett 

målgruppsanpassat språk och innehåll kan man göra det lättare att förstå och ta till 

sig. En tydlig grafisk form kan hjälpa till att öka begripligheten genom att vägleda 

läsaren, lyfta fram olika slags information och göra texten lätt att avläsa. 
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Bilaga 1: Gestaltningsförslag 

På följande sidor visas gestaltningsförslaget i sin helhet. 
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Bilaga 2: Intervjuer 

Intervju med Helen Lundblad, studievägledare på akademin 

för innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens 

högskola (MDH). 

Intervjun genomfördes 2016-04-19 klockan 9.00-9.45 på Lundblads kontor på 

MDH Eskilstuna. Ingen inspelning skedde, enbart anteckningar togs. Muntligt 

godkännande, efter korrläsning, av användning av intervjuinnehållet i rapportsyfte. 

 

Vad kan du berätta om programbeskrivningen kring Textdesignprogrammet 

och hur man arbetar med den? 

Programbeskrivningen ingår i rekryteringsarbetet, men där är Lundblad inte med 

och arbetar. Programbeskrivningen ska beskriva vad programmet innehåller och 

fånga intresset hos studenterna. Man vill få att studenterna ska få upp ögonen för 

utbildningen. De som har arbetat mest med innehållet i programbeskrivningen är 

avdelningschefen Karl Schultz och Textdesignprogrammets programsamordnare. 

De har gått igenom vad man vill ha med i beskrivningen och arbetat med detta 

utifrån vad studenterna vill ha för information. Kommunikatören Anna Ulriksson 

Biderman arbetar med redigering och att den är språkligt genomarbetad.  

 

På vilket sätt använder du programbeskrivningen i ditt arbete? Vilka frågor 

får du om Textdesignprogrammet? 

Lundblad får ofta telefonsamtal från personer som är intresserade av 

Textdesignutbildningen och vill ha mer information om den. Att man vill ha mer 

information är en av de vanligaste frågorna. Lundblad vet oftast inte exakt var de 

har hittat informationen om utbildningen, men det kan exempelvis vara via 

antagning.se eller kompisar och familj. Det hon oftast gör vid sådana telefonsamtal 

är att hänvisa dem till programbeskrivningen högskolans webbplats. Det är mest 

lämpligt att skicka programbeskrivningen eftersom den tar upp grunderna, då det är 

svårt att veta vilken ytterligare information de vill ha.  

En annan vanlig fråga är att man undrar vad man kan jobba med efter utbildningen. 

Lundblad får sådan information från de programansvariga. De yrken som de 
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berättar att man kan jobba som efter utbildningen, exempelvis redaktör, är också 

vad Lundblad säger till de som frågar. En del jobbar med det utbildningen leder till 

medan andra gör helt andra saker. 

Lundblad har velat att man vid programstarten mer tydligt förklarar vad det är för 

program och vad man läser, direkt till studenterna. Det har dock inte gått igenom 

eftersom man tycker att det blir för mycket information för studenterna och att det 

är bättre att de får information successivt under utbildningens gång.  

 

Var hittar studenterna information om Textdesignprogrammet?  

Detta har troligtvis kommunikationsavdelningen mer koll på. Men troligtvis genom 

studentum.se, antagning.se eller via MDH:s hemsida direkt, via kompisar och 

bekanta om man bor i närområdet. Det finns ingen tryckt information om 

Textdesignprogrammet förutom katalogen, eftersom högskolan har valt att gå ifrån 

det tryckta mediet och istället ha digital information då det är en mer effektiv 

rekryteringskanal.  

 

Vilket syfte skulle du säga att programbeskrivningen har? Vad ska den göra? 

Att informera och rekrytera potentiella studenter. Båda delarna måste ingå eftersom 

högskolan vill rekrytera men samtidigt måste man vara korrekt med informationen 

och får inte vara vilseledande om utbildningens innehåll. 

 

Vem vänder sig informationen till? 

Kommunikationsavdelningen kan svara bättre på detta. Den primära målgruppen 

för högskolan är ungdomar som är runt 20-30 år. Efter denna ålder är man oftast 

mer etablerad, och därför har man valt att rikta in sig på yngre personer som kanske 

inte har jobb eller familj, vilket är den primära rekryteringsbasen. 

 

Vad frågar studenter om? 

Innan de har sökt undrar de oftast vad de blir av utbildningen och vilka jobb de kan 

få. Man vill veta vad utbildningen leder till för jobb helt enkelt. Efter att ha läst ett 

eller två år undrar studenterna mest över om de kan byta ut någon av kurserna. Då 
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handlar det främst om vägledning från Lundblad kring vad de kan ut bygga sin 

kompetens med. 

 

Är det många som missförstår vad utbildningen handlar om, eller tycker att 

programbeskrivningen inte motsvarar verkligheten? 

Textdesignstudenterna ställer oftast inga frågor om vad Textdesign och 

Informationsdesign innebär. De är mer inriktade på kursernas innehåll. De flesta 

vill skriva och fokuserar på dem, medan de gemensamma kurserna mer kommer på 

köpet. 

Textdesignstudenter reagerar minst på att man läser gemensamma kurser, kanske 

för att de andra inriktningarna är mer praktiskt lagda. De har ett större fokus på sina 

profilkurser och är inte lika intresserade av de gemensamma kurserna. Studenterna 

på de andra inriktningarna är kanske inte lika medvetna om att det även är ett 

teoretiskt ämne, alltså Informationsdesign. Textdesignprogrammet handlar om att 

skrivande och då upplevs det kanske inte som en lika stor skillnad mellan de 

gemensamma kurserna och inriktningskurserna. Det är inte lika stort steg mellan 

kurserna för Textdesignstudenterna. 

 

Vad blir konsekvenserna om studenterna inte hittar den information de söker 

eller att den inte är tillräcklig eller komplett? 

Det finns en del som hoppar av Textdesignprogrammet men inte högre 

utsträckning än andra program. De som börjar på Textdesignprogrammet går oftast 

klart utbildningen, och det är bara någon enstaka som hoppar av. Det finns flera 

orsaker till varför man väljer att hoppa av då det skiljer sig från person till person. 

Det kan vara någon blir sjuk eller familjeangelägenheter, man får inga kompisar, 

eller att man känner att skrivandet inte var något man hellre vill göra på fritiden.  

 

Vilken information tror du är viktigast när man söker information om en 

utbildning? Vad är det som gör att man faktiskt söker? 

Det första studenterna vill få fram är om utbildningen leder till drömyrket, alltså till 

det de vill jobba med. En del söker utbildningen för att de tyckte det verkade lite 

intressant. Arbetsprovet gör att de som söker till programmet gör att valet blir mer 

genomtänkt eftersom man då måste tänka igenom sitt val en extra gång. Det gör att 

man inte söker till programmet lika spontant och fungerar som ett slags 
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urvalsinstrument för att få in ”rätt” studenter. Det är hög genomströmning, på 

Textdesignstudenter, då de flesta som börjar programmet också tar examen. Det är 

en låg andel avhopp på Textdesignprogrammet gentemot de andra programmen 

inom Informationsdesign.  

 

Vilka för- och nackdelar finns det med hur programinformationen ser ut 

idag? 

Det är bra att den finns på webben eftersom man når ut till många. Utformningen 

av programschemat är inte bra så som den ser ut idag. Den måste bli mer 

webbaserad och interaktiv och utvecklas mer pedagogiskt. Det är svårt att hitta till 

informationen och att välja rätt information. Informationen är i PDF-form idag, 

men den måste bli mer interaktiv. Informationen borde kopplats ihop med länkad 

information och vara klickbar, till exempel att kursnamnet länkar till 

kursinformationen på webbsida. Den är för statisk som den är idag.  

 

Saknas det någon information enligt dig? Är det något du skulle vilja ändra 

på för att göra infon bättre på något sätt? 

Programbeskrivningen är alltid ett föremål för redigering och förbättring där det är 

viktigt att vi lyssnar på studenterna. Vad vill de ha? Vem är målgruppen? Vet vi 

hur de tänker och tar till sig information? Det hänger på personen som läser att ta 

till sig informationen, men man kan inte ha varken för mycket eller för lite 

information. Det ska vara både säljande och korrekt. Sökbarheten på högskolans 

webb kunde också förbättras. Läsarna förväntas klicka sig runt men de flesta vill 

istället söka fram informationen. Man kommer exempelvis inte fram till Textdesign 

fast man söker på ordet kommunikation. Besökarna måste veta var de ska leta för 

att hitta rätt information.  
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Intervju med Anna Ulriksson Biderman, kommunikatör på 

avdelningen för innovation, design och teknik (IDT) på 

Mälardalens högskola (MDH). 

Intervjun genomfördes 2016-04-20 klockan 13.15- 14.50 på Ulriksson Bidermans 

kontor på MDH i Eskilstuna. Ingen inspelning skedde, enbart anteckningar togs. 

Muntligt godkännande, efter korrläsning, av användning av intervjuinnehållet i 

rapportsyfte. 

 

Vad är din roll på högskolan? På vilket sätt arbetar du med 

programinformationen? 

Anna Ulriksson Biderman är kommunikationsansvarig på akademin för innovation, 

design och teknik på Mälardalens högskola. Yrkesrollen är delad och hon står med 

ena foten hos akademin, och den andra hos kommunikationsavdelningen på 

högskolan. Som akademikommunikatör arbetar Ulriksson Biderman med 

studentrekryterande kommunikation, forskningskommunikation och intern 

kommunikation. I det studentrekryterande arbetet arbetar hon som 

marknadskommunikatör. Hennes arbete handlar också om att vara ett stöd inom 

kommunikation för akademin.  

Ulriksson Biderman är engagerad i de olika programmens studentrekrytering på 

olika sätt och i olika omfattning. Detta beror på vilka mål som akademin har satt 

upp i årets verksamhetsplan. Hon sätter sin kommunikationsplan utifrån hur 

verksamhetsplanen ser ut, och planerna uppdateras varje år. I Ulriksson Bidermans 

arbetsuppgifter ingår det också väldigt mycket planering och sammanhållning av 

olika insatser och aktiviteter, där hon jobbar tillsammans med akademin 

programsamordnare. Beroende på projekt och dess kommunikationsmål är 

Ulriksson Biderman olika mycket engagerad i arbetet. En del material tar hon fram 

från grunden, exempelvis studentintervjuer, eller så redigerar och bearbetar hon 

utkast eller nästan färdiga material.  

 

Vem skriver programbeskrivningen för Textdesignprogrammet?  

Programbeskrivningarna tar antingen programsamordnarna fram själva, eller med 

hjälp av Ulriksson Biderman. Den nuvarande programbeskrivningen för 

Textdesignprogrammet har inte förändrats så mycket eftersom utbildningen i sig 

inte har ändrats speciellt mycket. Att ta fram studentintervjuer är en del av 
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Ulriksson Bidermans arbete, men de textintervjuer som finns idag på 

Textdesignprogrammets webbsida har hon inte varit med och tagit fram. En 

videointervju med en student på programmets webbsida har Ulriksson Biderman 

dock varit med och tagit fram. I övrigt jobbar hon mycket med att arbeta 

varumärkesbyggande och studentrekryterande. Den primära rekryteringsperioden 

är från februari till i mitten på april då högskolans annonseringskampanj pågår. 

Resten av året handlar arbetet mer om att informera studenter om 

programinnehållen. 

 

Det finns en hel del information kring Textdesignutbildningen idag, kan du 

berätta vad de olika texterna har för funktion? Vad vill man att de ska göra 

och vad ska de informera om? 

Programbeskrivning: Det kallas också för programtext och ska vara en slags 

övergripande beskrivning av programmet i sin helhet. Syftet är att texten ska 

informera målgruppen om programmet på ett kort och koncist sätt eftersom de 

flesta inte orkar läsa allt för långa texter. Det finns en risk med att ha för konkreta 

exempel på utbildningens innehåll eftersom detta ändras då och då. Om man är för 

konkret kan man riskera att texten snabbt blir inaktuell. Om informationen är 

inaktuell kan det innebära att man då lovar läsaren något som sedan inte går att 

uppfylla. Men man vill samtidigt kunna visa exempel på vad utbildningen handlar 

om och göra den mer konkret.  

Programbeskrivningen ska fånga intresset hos studenter och få dem att bli 

intresserade av utbildningen. Det är en svår utmaning att skriva texten på ett sätt 

som både är säljande och informerande. Den säljande biten får inte ta över, 

eftersom det kan skada högskolans trovärdighet som statlig myndighet. 

Informationen måste vara korrekt och man vill heller inte lova studenterna något 

som sedan inte stämmer. 

Utbildningsplan: Ulriksson Biderman är inte inblandad i den här informationen 

men hon menar att utbildningsplanen troligtvis finns med eftersom det finns krav 

på att högskolan måste kunna visa upp en exakt plan över programinnehållet. 

Studenterna måste även kunna ha tillgång till informationen. Informationen i 

utbildningsplanen skulle eventuellt kunna förklaras på ett enklare sätt för att göra 

informationen lättare att förstå för studenterna, eftersom myndighetstexter ska vara 

tydliga och tala klarspråk. Den här texten kan dock vara svår att ändra på eftersom 

det förmodligen finns bestämmelser för hur den ska vara utformad.  
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Programschema: Funktionen är att man som student ska kunna se under vilka 

perioder olika kurser går. Det kan till exempel vara användbart för studenter som 

bygger sin egen utbildning genom att plocka ihop kurser själv. Informationen 

måste kunna finnas tillgängligt för studenterna. Ulriksson Biderman är dock inte 

involverad i den här informationen. 

Informationsdesign: Den här sidan ligger inte synlig i menyn på webbsidan och 

den har väldigt lite trafik. Anledningen till att högskolan inte kommunicerar ut den 

mer aktivt är för att den är en kvarleva från när högskolan byggde 

programinformation kring olika ämnesområden. Akademin för innovation, design 

och teknik arbetar inte längre på detta sätt, utan fokuserar mer på den forskning 

som pågår inom de olika ämnena och hur de kopplas ihop med akademins 

utbildningar. Men eftersom andra akademier på högskolan använder sig av 

ämnespresentationer blir det oenhetligt och förvirrande för besökaren om IDT inte 

skulle ha några.  

Syftet är att texten ska beskriva Informationsdesign som ämne, men den har ingen 

tydlig målgrupp. Det handlar mycket om att högskolan som statlig myndighet ska 

vara transparent och kunna visa upp vad man gör på utbildningarna för 

allmänheten, forskare men också för potentiella arbetsgivare och 

samarbetspartners. 

Eftersom texten är ganska tung och formellt skriven är det inget man vill att 

potentiella studenter ska läsa i ett rekryterande syfte. Man fokuserar därför mer på 

informationen som finns på inriktningars respektive webbsidor, där studenterna 

befinner sig mer frekvent. Ulriksson Biderman menar att texten i sin nuvarande 

form skulle behöva bearbetas, antingen skulle den behövas förkortas till en 

sammanfattning, eller att man går mer in på djupet och mer tydligt förklarar vad 

innehållet innebär. Idag görs varken eller. 

Studentintervjuer: Intervjuer med före detta studenter har syftet att vara exempel på 

vad utbildningen kan leda till, genom att visa upp en person som har läst 

programmet och vad denne jobbar med efteråt. Enligt undersökningen 2016 får 84 

procent av högskolans studenter får jobb efter utbildningen, och detta är något man 

vill visa upp. Intervjuer med nuvarande studenter har syftet att de utifrån sina egna 

upplevelser ska kunna beskriva hur det är att läsa på programmet. Man vill lyfta 

upp olika positiva upplevelser de har haft, för att ge en bild av hur programmet är i 

verkligheten. Målgruppen har också lättare att tro på vad en person som faktiskt har 

läst programmet säger då de har hög trovärdighet. 

Det är också ett sätt att arbeta normbrytande, där man exempelvis kan jobba för att 

få en mer jämn spridning av könen hos sökanden till programmet. 
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Teknikprogrammen har exempelvis oftast fler manliga sökanden än kvinnliga, då 

kan en intervju med en kvinnlig student visa att även kvinnor kan läsa 

utbildningen. Det handlar om att skapa igenkänning hos målgruppen och att 

motarbeta fördomar kring vem som kan och inte kan söka till programmen. 

Eftersom inriktningarnas namn på informationsprogrammet är relativt vaga och 

inte ger en tydlig bild av vilka yrken de leder till är studentintervjuerna också ett 

sätt att göra dem mer konkreta. 

 

Informationen skiljer sig lite åt sinsemellan i omfång, stil och tilltal. Hur 

tänker du kring detta? Påverkar det hur man läser informationen? 

Informationen är dessutom inte samlad som en enhet, hur påverkar det 

läsningen? 

Uppdelningen av informationen idag skulle kunna göras bättre. Antingen kan det 

behövas en mer vässad och säljande eller inspirerande del av 

programbeskrivningen och sedan en mer rent informativ del, för att både locka och 

informera studenterna. En tydligare grafisk avgränsning skulle behövas mellan 

programbeskrivningen och utbildningsplanen då de har olika tilltal och syften. 

För att försöka ge de potentiella studenterna en tydligare bild av vad programmet 

innebär skulle även en kortare introducerande text kunna finnas vid varje kurs. 

Detta är dock en resursfråga då informationen ibland ändras. Informationen måste 

vara aktuellt och inte lova något som sedan inte uppfylls. Eventuellt skulle man 

kunna lägga till en förklarande text om att kursinnehållet kan ha ändrats sen texten 

skrevs. 

 

Vem vill man nå med informationen? Vem är målgruppen?  

Den primära målgruppen för högskolans studentrekrytering är i nuläget (t.o.m. 

2016, sedan revideras det) personer i åldern 19-24 år som bor i en 10 milsradie från 

deras campus i Eskilstuna och Västerås. Detta är den tänkta målgruppen men 

självklart vill man nå ut till fler. Ibland görs punktinsatser för att nå målgrupper 

bortom den primära, exempelvis för att få upp medelåldern på de sökande på 

programmen. Informationen om utbildningarna ska vara inspirerande och samtidigt 

informerande, där man är rakt på sak utan att vara allt för exakt. 
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Vad innebär Textdesign för dig? Hur skulle du beskriva de kunskaper man 

får?  

Man lär sig producera olika texter och hur man kommunicerar dessa till olika 

målgrupper. Man skapar informationsmaterial med målet att mottagaren ska förstå 

dess innehåll. Textdesign består av flera delar: text, kontext, lässituation, grafisk 

form och bild. Programnamnet ger ingen tydlig bild av utbildningens innehåll, 

kanske skulle ett nytt namn med ordet kommunikation i vara mer rättvisande? 

Dock så är det svårt att byta programnamn så fort det kommer ett nytt ”buzz-

word”, och det tar väldigt lång tid att bygga kännedom kring ett visst namn eller 

varumärke.  

 

Varför heter det Informationsdesign? 

Termen Informationsdesign kommer från forskningen, som genomsyrar 

utbildningarna väldigt mycket. Det är ett begrepp som används i hela världen, det 

är ett akademiskt ämne och en vetenskap, och därför är det svårt att ändra på.  

 

Är inriktningarna tre olika program och tre skilda klasser, eller är det en 

klass med tre inriktningar? Läser man Textdesignprogrammet eller en 

inriktning inom Informationsdesignsprogrammet? 

Högskolan håller på och utreder detta eftersom man har uppmärksammat att det 

finns en problematik och förvirring kring detta. Man arbetar med att hitta 

benämningar som ska motverka detta.  

 

Vilka för- och nackdelar finns det med hur programinformationen ser ut 

idag? Är det något du skulle vilja ändra på för att göra informationen bättre 

på något sätt? Saknas någon information? 

Det är en svår avvägning att skriva både säljande och informativt om ett program. 

Textdesignprogrammet kämpar dessutom med att begreppet Textdesign är så pass 

okänt och otydligt, och att man därför även behöver förklara själva ämnet förutom 

utbildningens innehåll. Det gör att beskrivningen ofta kan bli för lång. 

Informationen som finns idag skulle kunna utvecklas mer då det är något 

intetsägande, vilket beror på den svåra balansgången mellan att vara säljande och 

informativ. En kortare mer intresseväckande inledande del skulle dock kunna vara 

en idé. Om man sedan blir intresserad kan man välja att läsa den mer informativa 

texten. Studentintervjuerna skulle även kunna förnyas och uppdateras. 
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Den grafiska formen skulle man också kunna jobba mer med. Idag har webbsidan 

för Textdesignprogrammen en grafisk form, men utan så många grafiska element. 

Tiden finns inte riktigt för detta men det man skulle kunna göra är att arbeta mer 

med bilder, lägga in företagsloggor från samarbetspartners, ha olika puffar och citat 

exempelvis. Samtidigt får man tänka på att inte ha för mycket saker på webbsidan 

eftersom runt 67 procent av läsningen på högskolans webb sker från handhållna 

skärmar så som mobiler och surfplattor. Man vill undvika att läsarna ska få scrolla 

allt för mycket i informationen. 
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Intervju med Karl Schultz, avdelningschef på akademin för 

innovation, design och teknik (IDT) på Mälardalens högskola 

(MDH). 

Intervjun genomfördes 2016-02-22 klockan 13.30- 14.30, på Schultz kontor på 

MDH i Eskilstuna. Ingen inspelning skedde, enbart anteckningar togs. Muntligt 

godkännande, efter korrläsning, av användning av intervjuinnehållet i rapportsyfte. 

 

Vad är din roll på högskolan?  

Schultz är avdelningschef på akademin för innovation, design och teknik. Grovt 

förklarat arbetar han med personalansvar för runt 20 personer, är budgetansvarig 

och har det yttersta pedagogiska ansvaret för utbildningar inom IDT, samt ingår i 

ledningsgrupper för IDT. Schultz jobbar även en del med marknadsföring och har 

ett övergripande ansvar för utbildningarnas pedagogiska utförande på IDT. 

 

På vilket sätt är du involverad i texterna kring Informationsdesign och 

Textdesign? 

Den beskrivande texten om Informationsdesign förklarar ämnet från ett bredare 

perspektiv där Schultz har ett helikopterperspektiv. Schultz är inte med och skriver 

texterna kring programmen men är däremot med i granskningen av de revideringar 

som sker. Programbeskrivningen för Textdesignprogrammet skrivs oftast inte om 

helt och hållet, utan innehållet redigeras och fylls på med information istället. 

Texten kring Informationsdesign är något eftersatt idag och skulle behöva 

uppdateras. Den har också en bredare målgrupp och används i andra sammanhang 

än exempelvis programbeskrivningarna. De som kan vara intresserade av 

informationen är potentiella samarbetspartners, myndigheter, andra akademiska 

lärosäten och samhället i stort. Syftet med texten är att beskriva vad ämnet innebär 

och hur högskolan ser på det.  

 

Vilket syfte skulle du säga att programbeskrivningen har? 

Programbeskrivningen för Textdesignprogrammet är främst tänkt att vara ett 

rekryteringsverktyg för att locka och informera studenter om programmet. Det 

fanns ett intresse hos studenter att få veta mer om vad som händer efter 

utbildningen vilket ledde till att man valde att lägga till intervjuer med alumner. 
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Sidan kring Informationsdesign har ett bredare syfte och där ska huvudämnet 

beskrivas. De flesta studenter hittar inte till utbildningarna genom att söka efter 

utbildningar inom Informationsdesign, utan det är snarare deras personliga 

intressen som avgör vilken utbildning de söker.  

 

Vem vänder sig informationen till? Känner målgruppen till 

Informationsdesignprogrammen? 

Det är presumtiva studenter man vill nå med programinformationen. Högskolan har 

kämpat i motvind en tid där man inte alltid når fram till sin målgrupp. Mälardalens 

högskola är inget starkt varumärke i sig, och kännedomen kring 

Informationsdesignprogrammet är starkt men inom ett begränsat geografiskt 

område. De flesta av studenterna till Textdesignprogrammet kommer från 

närområdet där den lokala kännedomen är högre. De övriga två programmen, 

Informativ illustration och Rumslig gestaltning, har en helt annan rekryteringsbas 

där minst hälften av studenterna kommer från övriga delar av landet. Det är det 

personliga intresset som gör att man söker till utbildningen, och inte själva 

högskolan i första hand. Den lokala förankringen för högskolan är starkt dock, där 

många företag är involverade i utbildningarna på olika sätt.  

 

Hur har man tänkt kring innehållsurvalet i programinformationen? 

Innehållstrukturen är styrd efter högskolans mallar för hur programinformationen 

ska se ut för utbildningarna. Det ska vara ett liknande upplägg för alla utbildningar 

för att skapa enhetlighet i informationen från högskolans sida. 

 

Vad innebär ordet Informationsdesign? Är det ett ämnesområde, huvudämne 

och program i ett? När startades programmet och varför? 

I grova drag kan man säga att flera företag i närområdet, som exempelvis Volvo 

CE och ABB, hade ett behov av teknikinformatörer. En professor på högskolan var 

med och danade själva ämnet Informationsdesign på högskolan, men ämnet fanns 

sedan tidigare på flera ställen i världen. 

Informationsdesign är ett huvudområde där studenterna får en examen i 

Informationsdesign med olika inriktningar. Informationsdesign skulle kunna 

förklaras som ett ämne där man utforskar hur man kan kommunicera med ord, bild, 

rum och text. Man fokuserar på processen där kommunikation av information sker- 



84 

 

visuellt, textuellt och rumslig. Just processen är det viktiga snarare än själva 

produkten. 

 

Vad innebär Textdesign?  

Det är Informationsdesign, och inte en separat enhet för att det är en inriktning. Det 

är Informationsdesign där man använder verbala metoder som ett verktyg för 

kommunikation. 

 

Kan man presentera Textdesignprogrammet på samma sätt som mer 

klassiska yrken som till exempel ekonom eller sjuksköterska? Eller behövs det 

något annat? 

Man vill inte att beskrivningen ska vara lika tydlig som beskrivningen av en 

sjuksköterskeutbildning, eftersom det inte är en yrkesutbildning. Skillnaden är att 

man kan arbeta inom ett brett spektrum eftersom man inte blir utbildad till ett 

specifikt yrke. Man kan fördjupa sig inom en rad olika områden. 

Programbeskrivningen kommer aldrig att bli så tydlig, eftersom man istället vill 

visa vilka olika möjligheter Textdesignprogrammet kan ge. Var programmets 

alumner hamnar efter utbildningen skulle vara intressant att ta reda på, både för 

högskolan och för studenterna. Det är ett bra sätt att skapa en bild av framtiden för 

de nuvarande studenterna. 

Färre har börjat söka till Textdesignprogrammet från övriga delar av landet, just nu 

kommer de flesta sökanden från närområdet runt Eskilstuna och Västerås. De andra 

inriktningarna har fler sökanden från övriga landet.  

Eventuellt ska man börja se över programnamnet. Textdesignprogrammet är en 

unik utbildning som skiljer sig från exempelvis journalistutbildningar, men detta 

framgår inte riktigt av programnamnet idag. Många har dessutom svårt att se 

skillnad mellan Textdesignprogrammet och kandidatprogrammet i språk och 

humaniora med inriktning kommunikation som tillhör en annan akademi. 

Programbeskrivningarna liknar varandra men innehållet skiljer sig åt, man har till 

exempel inte samma designperspektiv som Textdesignprogrammet har. 

 

Är inriktningarna tre olika program och tre skilda klasser, eller är det en 

klass med tre inriktningar? Läser man Textdesignprogrammet eller en 

inriktning inom Informationsdesignsprogrammet? 
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Alla studenter läser Informationsdesignprogrammet och är därför en klass. Sedan 

finns det inriktningkurser där man specialiserar sig på ett område. Att man läser 

kurser ihop och samarbetar mellan inriktningar gör att man lär sig av varandra och 

skaffar sig en bredare kompetens. 

Informationen på programsidan skiljer sig åt i omfång, stil och tilltal, hur 

tänker du kring detta? Utbildningsplanen har till exempel ett ganska formellt 

intryck? 

De olika texterna får inte motsäga sig faktamässigt. Utbildningsplanen är ett 

juridiskt bindande dokument, där högskolan beskriver vad man lovar att 

utbildningen ska ge och vara. Man är lite försiktig med vad som skrivs i 

utbildningsplanen, eftersom det är svårt att ändra då det är ett formellt dokument.  

Informationen i programbeskrivningen för Textdesignprogrammet ligger nära de 

dokument man där man beskriver innehållet officiellt. Programmet ska beskrivas 

korrekt, och man får inte lova något där som sedan inte hålls. Kanske skulle en 

introducerande text till utbildningsplanen göra den lättare att förstå. 

 

Vilka för- och nackdelar finns det med hur programinformationen ser ut 

idag? Är det något du skulle vilja ändra på för att göra informationen bättre 

på något sätt? Saknas någon information? 

En allmän reflektion är att det är en svår balansgång mellan vem som är ansvarig 

och hur man ska utforma informationen. Lärarna har mycket kunskap kring 

utbildningen och ämnet, men är inte satta för att arbeta med den externa 

kommunikationen. Samtidigt har kommunikatörerna kanske inte lika djupa 

kunskaper. Därför blir det svårt att avgöra vem som ska driva på arbetet. 

Att beskriva en utbildning är en komplex uppgift, och det går oftast inte att ge en 

helt korrekt helhetsbild. Det tar ofta ett eller två är innan studenterna själva får 

insikt och greppar vad utbildningen egentligen handlar om. Sedan är det ofta inte 

förrän man befinner sig i arbetslivet som man kan se vilken nytta man har av de 

kunskaper man lärt sig eftersom man behöver något att förhålla sig till. 

Programbeskrivningen har i uppgift att presentera utbildningens innehåll, samtidigt 

som det ska vara inspirerande. Eftersom det finns lagar och regler att förhålla sig 

till när en utbildning ska beskrivas är det lätt att man fastnar i detta och har svårt att 

lyfta från det när man skriver programbeskrivningen. Något som skulle kunna vara 

relevant att lyfta upp är olika exempel på vad man gör i Textdesignsutbildningen, 

att man arbetar så pass praktiskt och att visa hur arbetsprocessen ser ut i en kurs. 
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Bilaga 3: Läsbarhetsanalyser 

Läsbarhetsanalys av programinformation  
 

Lässituationen 

Texten kan ha flera möjliga målgrupper som exempelvis personal på högskolan, 

andra lärosäten och allmänheten i stort. Dock tror jag texten främst riktar sig till 

potentiella studenter, vilket ses som den huvudsakliga målgruppen i den här 

analysen. Detta grundar sig i att man skriver med ett tilltal som vänder sig till 

potentiella studenter samt att texten är skriven på ett sätt som beskriver hur det 

skulle vara för läsaren att gå utbildningen, exempelvis: ”Du lär dig att analysera 

och anpassa texter till olika sammanhang, målgrupper och medier, till exempel 

webb”.  

Det är en text där man övergripande presenterar Textdesignprogrammet och dess 

innehåll. Majoriteten av de potentiella studenterna har troligtvis få eller inga 

förkunskaper kring ämnesområdet eller utbildningen, och kan heller inte förväntas 

förstå eller känna till de begrepp som kan tänkas användas inom ämnet.  

Målgruppens huvudsakliga läsmål kan tänkas vara att ta reda på mer om 

Textdesignprogrammet för att i slutändan kunna avgöra om det är en utbildning de 

vill läsa. Sedan kan man vara mer och mindre intresserad av innehållets olika delar. 

En del kan vilja veta mer om vilka yrken man ha efteråt utbildningen, medan andra 

kan vara mer intresserade av utbildningens upplägg i sin helhet. 

Läsarna möter texten via högskolans webbplats, mdh.se, eftersom det är där 

informationen finns. De läser alltså texten via en skärm av något slag, och kan 

därmed befinna sig på olika platser och situationer. När man söker information om 

en framtida utbildning kan man tänka sig att de flesta har sett till att gott om tid på 

sig, och att man läser texten i en någorlunda lugn miljö. Sedan skiljer detta sig 

troligtvis från person till person, vilket gör det svårt att uttala sig om situationen 

texten läses i.  

Lässtrategierna kan vara att man noga läser igen allt material för att få en 

helhetsbild av informationen, eller att man snabbt skummar igenom texten efter 

den information som verkar mest relevant, till exempel vilka jobb utbildningen 

leder till. Detta beror på vilka förkunskaper läsaren har, och om utbildningen är helt 
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okänd för läsaren vill denne troligtvis läsa det mesta av materialet noggrant att 

skapa sig en bild av dess innehåll. 

 

Textens grafiska form 

Det finns inga större brister att peka på i den grafiska formen. Texten är varken 

svårorienterad, svårläst, eller har några felaktiga interpunktioner eller stavfel. Man 

använt sig av sanserifer och en stilgrad som fungerar väl för att läsas på webben. 

Det saknas dock bilder som kan stödja och illustrera textens innehåll, vilket gör att 

informationen kan kännas något platt. Texten är indelad i tydliga rubriker och med 

lagom långa stycken. 

 

Textens språk 

Det finns en del längre och mer ovanliga ord, exempelvis: Informationsdesign, 

färdighetsträning, kommunikationsteori, berättarteknik, innovation, 

tvärvetenskapliga, innovationsteknik och teknikinformatör. Ord som dessa är nära 

att likna facktermer eftersom det krävs att man har en del förkunskaper för att till 

fullo kunna förstå deras innebörd. För någon som inte är insatt i ämnet kan dessa 

ord vara svåra att förstå utan någon vidare förklaring. Eftersom texten vänder sig 

till en stor målgrupp, och har en översiktlig och sammanfattande funktion, måste 

informationen kunna förstås utan några förkunskaper om utbildningen, ämnet eller 

högskoleväsendet. Frågan är om det inte finns svårigheter med detta idag. 

Det finns även en del längre meningar, se exemplet nedan som innehåller 27 ord, 

vilket kan gör att texten ibland kan kännas tung att läsa, exempelvis: ”Tidigare 

studenter arbetar bland annat som informatörer, journalister, kommunikatörer, 

redaktörer, teknikinformatörer, skribenter, webbredaktörer och projektledare på 

företag, myndigheter och organisationer eller frilansar med olika uppdrag inom 

informationsområdet.” 

Värdet för textens läsbarhetsindex (LIX-värde) var 56, vilket visar att texten ligger 

åt det svårare hållet som kan tyda på att den kan vara något svår för målgruppen att 

läsa och förstå. 

Texten har en tydlig uppdelning av informationen med hjälp av rubriker. Dessa gör 

att man får en röd tråd genom texten samtidigt som man kan urskilja de olika 

delarna. Ibland upprepas en del information man talar om utbildningens praktiska 

inslag och möjligheter att knyta kontakter med ett kommande arbetsliv under 

rubriken Utbildningen och Praktiska inslag och arbetslivskontakter. Man rör också 
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ytligt vid en del begrepp utan att ge någon djupare förklaring av vad de innebär, 

exempelvis: ”Retorik, berättarteknik och vetenskapliga metoder är också viktiga 

inslag.” 

 

Textens innehåll 

Längden på texten är inte ett problem, men den är innehållstät vilket kan vara en 

belastning för läsaren. Texten ställer en del krav på förkunskaper hos läsarna, till 

exempel om vad ord som kommunikationsteori och Informationsdesign innebär. 

Begrepp som dessa skulle behöva förklaras i samband med att de nämns i texten 

för att läsarna ska kunna följa med i den informationen som ges. Rubrikerna i sig 

fungerar bra som metatexter och informerar tydligt läsaren om vad de olika 

textdelarna handlar om. Abstraktionsnivån är delvis ganska hög vilket kan göra att 

det är svårt att få grepp om vad som menas till och från, eftersom det blir så pass 

diffust. Exempel på detta är: ”Programmet innehåller både praktisk 

färdighetsträning och teoretiska studier”.  

Det saknas konkreta exempel som illustrerar det man tar upp och en tydlig 

beskrivning av vad Informationsdesign och Textdesign betyder. Texten förutsätter 

som tidigare sagt en del förkunskaper hos läsarna vilket medför att det finns en del 

informationsluckor. Texten är tänkt att övergripande förklara 

Textdesignprogrammets innehåll, vilket är bra ur läsarnas perspektiv.  

 

Textens sociala funktion 

Läsarna instrueras inte hur texten ska läsas, utan leds naturligt av den disposition 

som finns. Programbeskrivningens upplägg kan sägas vara ganska typiskt för den 

här sortens beskrivande texter, vilket gör att läsarna på förhand förstår hur den ska 

läsas. Det finns ett du-tilltal vilket gör att läsaren dras in i texten genom att 

informationen verkar vara skriven för just den som läser.  

 

Sammanfattande synpunkter 

Texten kan ha flera målgrupper, men potentiella studenter verkar vara den primära 

på grund av det du-tilltal som används och sättet texten talar till läsaren. Läsmålet 

för målgruppen är att få mer information kring programmet i helhet och 

lässtrategierna kan vara att antingen skumma igenom texten eller noga läsa igenom 

allt. Textens läsbarhet är relativt god men går att förbättra. Den är abstrakt ibland 
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och saknar ofta förklaringar av de svårare och mer ovanliga ord som finns. Texten 

skulle behöva bli mer konkret för att kunna ge en tydligare bild av programmet och 

dess innehåll. Att exemplifiera och förklara svåra begrepp kunde hjälpa till med att 

göra beskrivningen mer handfast och begriplig för läsarna. 

LIX-värdet för texten låg på 56, vilket är relativt högt och som innebär att det är en 

svårare text. Det är en lagom lång text men den är samtidigt innehållstät och har 

ibland långa meningar vilket kan vara belastande för läsarna. Det du-tilltal som 

finns har en positiv inverkan eftersom texten får en tydlig målgrupp, och läsarna 

känner sig träffade av informationen. Kompletterande bilder skulle kunna ge ett 

mervärde till informationen och stödja och samtidigt lätta upp textens innehåll. 

Texten har en bra disposition med tydliga och informerande rubriker. 
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Läsbarhetsanalys av utbildningsplan 

Läsbarhetsanalysen har jag avgränsat till att enbart handla om en del av 

utbildningsplanens textomfång. Avgränsningen gjorde jag för att minska ner 

analysmängden för arbetet, men det analyserade materialet ger ändå en 

fingervisning om textens läsbarhet. Jag har analyserat början av utbildningsplanen, 

vilket innebär från rubriken Utbildningsplan till och med texten under rubriken 

Färdighet och förmåga.  

 

Lässituationen 

Utbildningsplanen är nära placerad programbeskrivningen som vänder sig till icke 

insatta inom huvudämnet och om utbildningen. Dock verkar utbildningsplanen i 

första hand vända sig till personal på högskolan i och med den något formella och 

standardiserade formen på innehållet. En viktig aspekt att ta upp är att man pratar 

om studenterna istället för till dem. Detta bidrar till att man får intrycket att 

informationen är mer riktat till lärarna på högskolan. Studenterna kan troligtvis 

också ha nytta av informationen även om de inte verkar vara den primära 

målgruppen. Texten ställer stora krav på förkunskaper både språkligt och 

ämnesmässigt hos läsaren då det är många okända begrepp som tas upp men som 

inte förklaras, exempelvis: analysmodeller, kommunikationsteori, designprocessen, 

kontexter, Informationsdesignområdet. 

Eftersom texten i huvudsak tar upp information kring behörighetskrav, 

fastställandedatum, olika mål och olika kunskaper studenterna ska ha förvärvat 

under utbildningstiden får man intrycket att det är ett slags arbetsverktyg för 

lärarna. Det vara ett sätt för dem att för att se vilka krav som ska ställas på 

studenterna och hur utbildningen bör utformas, och detta kan därmed också vara ett 

av målgruppens läsmål för texten. 

Utbildningsplanen finns tillgänglig på Textdesignprogrammets webbsida på 

högskolans webbplats. Den ligger i en separat flik bredvid programbeskrivningen 

vilket gör den tillgänglig även för studenter. Det finns mycket information på 

webbsidan om programmet, och frågan är vad den här texten tillför studenterna för 

information genom att vara så pass lättåtkomlig, samtidigt som den innehåller ett 

komplext innehåll. Eftersom mycket av textens svårare begrepp saknar vidare 

förklaringar lämnas studenterna troligtvis med flera obesvarade frågor. Texten är 

avancerad och kräver en noggrann och koncentrerad läsning. Detta gör att 

lässtrategin troligtvis blir en systematisk genomgång av innehållet, där rubriker 

fungerar som ledsagare. 
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Textens grafiska form 

Texten har inga störande stavfel eller oklar interpunktion utan är språkligt korrekt. 

Stilgraden fungerar väl och informationen är indelad i tydliga stycken med 

fetmarkerade rubriker. Punktlistor har använts i varje stycke för att strukturera 

innehållet, men det gör att texten känns kompakt då det saknas luft mellan 

punkterna. Det finns inga bilder som lättar upp texten, vilket ökar känslan av en 

kompakt textmassa. 

 

Textens språk 

Orden är generellt sett svåra, långa och liknar i många fall facktermer, till exempel: 

innovation, problemställning, Textdesign, intressenter och kommunikationsprocess. 

Många av orden är troligtvis okända för både potentiella studenter och för 

allmänheten, vilket kan göra texten svårtydd för dessa. För insatta inom 

högskoleområdet är ordvalen troligtvis inget problem, vilket bidrar till känslan av 

att man har använt sig av facktermer. Orden förklaras inte vilket kan bero på att de 

i sin nuvarande form är de korrekta för att förklara utbildningens mål enligt olika 

bestämmelser och lagar. 

En beräkning av LIX- värdet på utbildningsplanens hela textomfång visade att 

värdet var mycket högt då det hade ett värde på 63. Detta innebär att texten klassas 

som mycket svår. Testet av LIX-värdet visade att lite mindre än hälften av textens 

ord var fler än 6 tecken och att meningslängdens genomsnitt låg på 18 vilket 

innebär 42 ord per mening. Detta bidrar troligtvis till textens tunga och svårlästa 

känsla. Eftersom den analyserade delen av texten är uppdelad i punktlistor med 

liten separation dem emellan gör att meningarna lätt flyter ihop och blir till en 

enhet. Tanken med punktlistor är god, eftersom det ger en disposition till texten, 

men i det här fallet ökar det inte läsbarheten eftersom meningarna är så pass långa. 

 

Textens innehåll 

Trots att utbildningsplanen inte verkar rikta sig till potentiella studenter är risken 

stor att även dessa läser texten då den är så pass nära placerad 

programbeskrivningen. För dem är innehållet troligtvis alldeles för komplex och 

djupgående information som kräver förkunskaper för att förstås. Det är svårt att 

riktigt sätta fingret på vem det är man vill ska läsa utbildningsplanen, men som jag 

tidigare nämnde så verkar högskolans personal vara den mest lämpade målgruppen. 

Det finns sannolikt en kravbild på hur utbildningsplanen ska vara utformad, där det 
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finns vissa bestämmelser för hur programmet ska beskrivas. Oavsett är texten 

innehållstät, lång och komplex, vilket ställer stora krav på läsaren. 

Abstraktionsnivån är hög och det finns flera begrepp som inte förklaras utförligt, 

vilket gör att informationen inte är lämpad för potentiella studenter i första hand. 

 

Textens sociala funktion 

Det finns ingen beskrivning om vad utbildningsplanens syfte är och det står heller 

inte några anvisningar om hur den ska användas av läsaren. Beroende på vem man 

vill nå med informationen kunde tilltalet och kraven på förkunskaper 

målgruppsanpassas bättre. Det finns en distans mellan författaren och läsaren på 

grund av författarens frånvaro, den formella tonen och det abstrakta och 

komplicerade språket. Det saknas också ett tilltal till läsaren. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Det är oklart vem som är textens primära målgrupp vilket gör det svårt att avgöra 

vem texten är utformad till att nå, och om den är målgruppsanpassad. Den mest 

troliga målgruppen är dock personal på högskolan eller inom högskolevärlden 

generellt, och att texten används som ett verktyg i utformningen av utbildningen. 

Man talar om studenterna och inte till studenterna exempelvis. Utbildningsplanen 

finns dock tillgänglig för studenter då den är placerad intill den mer övergripande 

programinformationen, vilket gör att den troligtvis även läses av potentiella 

studenter. 

 Det är en tung och svår text där både stycken och meningar är långa och 

komplicerat utformade. Orden är svåra, abstrakta och saknar förklaringar vilket gör 

att det ställs stora krav på förkunskaper både språkligt och ämnesmässigt hos 

läsarna. Texten är avancerad, faktatät och komplex vilket kräver därför att läsaren 

måste läsa den noggrann och koncentrerat för att förstå den. Detta gör att 

lässtrategin troligtvis blir en systematisk genomgång av innehållet, där rubriker 

fungerar som ledsagare. LIX-värdet låg på 63 vilket betyder att det är en mycket 

svår text. Styckena delas upp punktlistor, vilket försvårar läsningen och 

orienteringen i texten. Det finns inget tilltal till läsaren och det finns en distans i 

texten vilket bland annat beror på formaliteten och avsaknaden av en synlig 

författare. 

 

 



93 

 

Läsbarhetsanalys av text om Informationsdesign  

 

Lässituationen 

Då texten på ett något formellt sätt beskriver Informationsdesign både som ämne 

och som ett utbildningsprogram, blir det otydligt vem som är målgruppen för 

informationen. Man verkar vilja nå en allt för bred målgrupp med resultatet att 

texten istället inte verkar vända sig till någon alls. Målgruppen skulle kunna vara 

riktad till exempelvis allmänheten, potentiella studenter, eller till högskolepersonal 

och forskare. Detta är som sagt svårt att avgöra i textens nuvarande form. I den här 

analysen tänker jag dock utifrån hur potentiella studenter uppfattar texten. 

Texten drar åt att vara ett relativt tungt informationsmaterial som håller ett visst 

avstånd till läsaren i sin delvis formella stil. Läsarna måste ha en del förkunskaper 

inom ämnesområdet för att kunna ta till sig informationen, då det finns svårare 

begrepp som exempelvis: entitet, kontext och användargränssnitt. 

Läsmålen för texten kan vara att man vill få mer ingående information om vad 

Informationsdesign innebär som ämne. Programinriktningarna (informativ 

illustration, rumslig gestaltning och Textdesign) förklaras med hjälp 

programbeskrivningar på separata webbsidor, och denna sida kanske kan ses som 

ett kompletterande material. Det finns inga anvisningar hur texten ska användas 

eller vad som är dess syfte, vilket gör att läsaren lämnas ensam med att avgöra 

detta. Eftersom texten är en relativt omfattande beskrivning av Informationsdesign 

både som ämne och utbildning, måste man noggrant läsa igenom hela innehållet för 

att få en helhetsbild. 

 

Textens grafiska form 

Det finns några punkter att anmärka på textens grafiska form. Det saknas en 

introducerande text om vad innehållet handlar om och det saknas även 

innehållsdisponerande och informerande mellanrubriker. Detta gör att texten blir en 

enda massiv enhet som dessutom blir svårorienterad. Dessutom saknas det 

mellanslag mellan vissa ord i första, andra och sjätte meningen i tredje stycket 

uppifrån: prövakvaliteten, specifikmålgrupp och förmänniskor. I den sjätte 

meningen uppifrån i samma stycke har man dessutom skrivit: och/eller. Dessa 

saker stör läsningen eftersom det blir ett avbrott i läsningen då man stannar upp vid 

dem. Det finns en bild längst upp webbsidan, som föreställer illustrationer av en 
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motordel i genomskärning och en geting. Det saknas en bildtext vilket kan göra det 

svårt att förstå på vilket sätt illustrationerna är kopplade till textinnehållet. 

 

Textens språk 

Orden i texten är generellt sett långa, och är en relativt hög svårighetsgrad 

exempelvis: informationsartefakter, arbetsprocesser, navigationen, kontext, 

artefakter, visuella gestaltningar. Några av dessa ord kan uppfattas som 

facktermsliknande och de skulle behöva förklaras ytterligare för att kunna förstås 

av personer som inte är insatta i terminologin i ämnesområdet. Begrepp som 

Human Centered Design förklaras dock utförligt, vilket underlättar förståelsen för 

läsaren. 

Meningarna är långa och innehållstäta vilket gör texten tung att läsa. Här visas ett 

exempel på en av textens långa meningar, där totalt 40 ord ingår: ”En tredjedel av 

de kurser som ingår i de tre programinriktningarna utgörs av gemensamma 

kärnkurser som Introduktion till Informationsdesign, Kommunikation och media 

(från HT13 Planerad kommunikation), Kognitiva processer, Retorik och 

berättarteknik, Informationsdesign i praktiken, Vetenskap och design, 

Forskningsprocesser och Examensarbetskursen.”  

Nästan hälften av textens ord är långa och består av fler än sex tecken. Det totala 

LIX-värdet för texten blev 60, vilket ligger på den högre skalan som innebär att den 

klassas som mycket svår. Den tematiska strukturen är svår att se ibland eftersom 

man växlar mellan att berätta om utbildningen ibland och ämnet ibland, samt att det 

saknas en tydlig visuell indelning av innehållet. 

 

Textens innehåll 

Tanken med texten kan tänkas vara att förklara ämnet och ge en bakgrund till 

programmets inriktningar. Det finns en problematik i och med att målgruppen inte 

är tydligt definierad, vilket gör att informationen istället inte riktigt vänder sig till 

någon. Den är lite för komplicerad och tung för allmänheten att läsa, men kanske 

något för enkel för exempelvis forskare inom området. Därför är det också svårt att 

avgöra om den är anpassad efter en specifik målgrupp. Texten är relativt 

omfattande och är innehållstät vilket kan vara kognitivt belastande för läsaren. Om 

det fanns metatexter och mellanrubriker skulle denna belastning troligtvis minska.  
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Textens sociala funktion 

Det finns inget direkt tilltal till läsaren och författaren är för det mesta osynlig 

förutom vid ett tillfälle där denne använder ordet vi. Det saknas människor i texten 

vilket gör att den ger ett distanserat intryck. Om textens syfte och innehållet var 

tydligare utskrivet skulle detta underlätta för läsaren eftersom denne blir förberedd 

på vilken slags information texten innehåller och hur denna ska användas. 

 

Sammanfattande synpunkter 

På grund av att det inte finns en tydligt definierad målgrupp faller lite av textens 

syfte. Utan en tydlig målgrupp att rikta informationen till blir texten något som 

ingen riktigt har användning av. Antingen bör den förenklas och förkortas för att 

vara mer översiktlig för allmänheten, eller så bör den vara ännu mer specifik. Idag 

är den varken eller. Eftersom texten är omfattande och saknar en tydlig uppdelning 

av innehållet med hjälp av informativa mellanrubriker blir läsbarheten lägre. En 

väldefinierad målgrupp som texten anpassas för kan vara en del av lösningen för 

detta. 

Eftersom man blandar beskrivningar av Informationsdesign både som ämne och 

som utbildning, är det svårt att se en tydlig struktur i innehållet. Avsaknaden av en 

inledande text gör att det är svårt att avgöra vad texten handlar om och vad man 

som läsare får ut av den. De språkliga missarna är få men de finns, och de stör 

läsningen. De illustrationer som finns saknar bildtext vilket gör det svårt att se 

vilket syfte de har: är de rent dekorativa eller har de en stödjande funktion till 

texten? Texten innehåller ett komplicerat innehåll med svåra ord, vilket gör att det 

krävs att läsarna har en del förkunskaper. Textens LIX-värde blev 60 vilket innebär 

att den gränsar till att klassas som en mycket svår text. 
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Läsbarhetsanalys av ”Intervju med studenten och 

studentambassadören Kristin Molander Våtz”  

 

Lässituationen 

Textens målgrupp är troligtvis potentiella studenter som söker efter information om 

hur det är att studera på Textdesignprogrammet och Mälardalens högskola 

generellt. Man måste eventuellt ha viss kännedom om vad Textdesignprogrammet 

handlar om för att till fulla kunna förstå det intervjupersonen talar om. Det finns 

dock inga svårare begrepp eller liknande som tas upp utan att bli förklarade. 

Målgruppen möter troligtvis texten i ett informerande syfte där de vill ta reda på 

om Textdesignutbildningen är något för dem och de vill veta vad utbildningen 

handlar om. Det finns inga anvisningar hur informationen ska användas, men 

textinnehållet kräver heller inga sådana instruktioner då det är en intervju med 

utskrivna frågor och svar. Det finns en inledande text som beskriver textinnehållet 

för läsaren. En möjlig lässtrategi kan vara att man skummar igenom texten för att 

hitta relevant information, exempelvis hur studentlivet är på högskolan. 

 

Textens grafiska form 

Det finns ett stavfel i inledningens första mening, där det står med istället för men, 

men i övrigt verkar texten vara korrekt skriven. Texten är tydligt uppdelad med en 

ingress och en brödtext som består av frågor och svar. Frågorna är dessutom 

fetmarkerade vilket ökar separationen av innehållet och gör det lätt att få en 

överblick av materialet. Det finns en bild av personen som intervjun handlar om 

vilket lättar upp och ger ett mervärde till texten. 

 

Textens språk 

Orden är generellt sett inte svåra men det finns en del ord som behöver 

förklaringar, som exempelvis ordet studentambassadör, vilket också ges. Språket 

ligger på en lagom nivå för den tänkta målgruppen, med ett enkelt språk utan 

facktermer och svåra meningsuppbyggnader. Textens LIX-värde ligger på 38, 

vilket är ett relativt lågt värde. Detta innebär att den klassas som vara i stil med 

lättläst eller skönlitterärt. Andelen långa ord med fler än 6 tecken utgör mindre än 

en fjärdedel av textens ord och den genomsnittliga meningslängden ligger på 16 

ord per mening. 
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Texten är indelad i fråge- och svarssektioner där varje längre stycke svarar på en 

frågeställning. Detta underlättar att se strukturen på innehållet och ger en tydlig 

disposition. Att texten är indelad på detta sätt gör att den inte måste läsas från 

början till slut för att läsaren ska kunna få ut relevant information.  

 

Textens innehåll 

Målgruppen behöver inga större förkunskaper kring ämnet eller utbildningen för att 

kunna ta till sig texten. Texten handlar om studentens personliga erfarenheter, och 

åsikter om Textdesignprogrammet. Det är en subjektiv beskrivning och ingen 

allmän programbeskrivning. Textens syfte är istället att beskriva och informera en 

icke insatt målgrupp om hur det är att studera på Textdesignprogrammet, vilket 

innehållet också är utformat efter. Texten består av tio frågor och en kortare 

ingress, vilket blir en lagom omfattande text för ändamålet. Abstraktionsnivån är 

på en lagom nivå och passar för innehållet. Intervjun tar upp frågor som är 

relevanta och angelägna för målgruppen, exempelvis orsakerna till varför 

intervjupersonen valde att läsa programmet.  

 

Textens sociala funktion 

Då intervjun utgår ifrån intervjupersonens erfarenheter och åsikter om 

Textdesignprogrammet ger det förhoppningsvis målgruppen en tydligare bild om 

hur det är att studera både på programmet och på högskolan. Den sociala ramen 

liknar ett samtal mellan två personer på grund av upplägget av frågor och svar. 

Intervjun inger en känsla av att intervjupersonen talar direkt till läsaren eftersom 

hennes åsikter beskrivs i jag-form. Det ger känslan av att det är läsaren som läsaren 

ställer frågorna till henne i och med du-tilltalet i frågorna. Detta gör att man som 

läsare känner sig nära både texten och intervjupersonen. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Läsbarheten för texten är god, och väl anpassad för målgruppens förkunskaper, 

läsmål och lässtrategier. Målgruppen är främst potentiella studenter men fler kan 

troligtvis ha nytta av informationen. Läsmålet för målgruppen är att de vill veta 

mer om hur det är att studera på programmet och högskolan. De frågor som finns 

tar upp relevanta och aktuella frågor för målgruppen vilket gör att innehållet är väl 

anpassat efter målgruppens informationsbehov. 
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Texten är lätt att läsa och det finns inga hinder i läsningen med varken krångliga 

meningsuppbyggnader eller svåra ord. Eventuella okända begrepp förklaras och 

förtydligas. LIX-värdet för texten är 38 vilket innebär att klassas som lättläst eller 

skönlitteratur. Innehållet är tydligt strukturerat med en inledande ingress och en 

brödtext som är indelad i olika fråge- och svarsdelar. Texten kan ses som ett 

komplement till den övriga programinformationen då den tillför en personlig röst, 

vilket mycket av den övriga programinformationen saknar. Detta skapar ett 

ytterligare perspektiv eftersom beskrivningen av programmet sker utifrån en 

students perspektiv, istället för högskolans. Som läsare känner man sig nära 

intervjupersonen i och med frågornas du-tilltal och att svaren sker i jag-form. 

Texten liknar ett vanligt samtal mellan två personer vilket gör att den får en 

avslappnad och okomplicerad känsla över sig. 
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Bilaga 4: Stilanalyser 

Stilanalys av programinformation  
 

Språkligt orienterande drag 

Texten innehåller övervägande substantiv och är innehållstät, vilket är ett tecken på 

en nominal stil. Stilen är något tung i och med att det finns gott om både långa ord 

och meningar. Texten är också delvis hackig eftersom en del stycken enbart består 

av en eller två meningar, exempelvis: ”Det första året ger dig en teoretisk bas i 

ämnet Informationsdesign samt en praktisk grund i Textdesign och grafisk form”. 

Stilen har en del beskrivande adjektiv, exempelvis: praktisk, teoretisk, berättande 

och informerande. Det är en klart koncentrerad text med sin informationstäthet, 

avskalning och koncisa språk. Det inledande stycket är dock personligt inriktad och 

stället frågor till läsaren, vilket skiljer sig från resten av textens uttryck: ”Är du 

intresserad av kommunikation? Vill du specialisera dig på text och skrivande? Då 

är detta programmet för dig.” 

 

Innehållsligt orienterade stildrag 

Texten har en blandad stil då den beskriver programmet med relativt enkla ord som 

är bekanta för läsarna, samtidigt som den innehåller en del svårare och mer okända 

begrepp som färdighetsträning, Informationsdesign och skarpa projekt. Den är 

abstrakt i och med att man inte går in närmare på eller förklarar vad ord som 

exempelvis kommunikationsteori och berättarteknik innebär. Detta gör att texten 

kan uppfattas som något vag då den mer ytligt och översiktligt berör programmets 

innehåll. Det är inte en färgstark eller dynamisk text i den meningen att den är 

livfullt och energiskt skriven, utan den har istället en mer saklig och förklarande 

ton. Texten innehåller dock övervägande aktiva verb vilket gör att den för den 

delen inte känns statisk.  

 

Socialt orienterade stildrag 

Stilen har dialogiska tendenser i och att man använder ett du-tilltal genomgående i 

hela texten, samt att det inledande stycket innehåller frågor som är riktade till 
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läsaren. Detta gör att läsaren bjuds in till texten och troligtvis personligen berörs av 

innehållet. Texten ligger på gränsen mellan att vara formell och informell. Det är 

en saklig ton men med ett personligt tilltal och relativt vanliga ord. Texten drar åt 

att vara något mer formell på grund av de något svåra begreppen, kraven på 

förkunskap samt att den är så pass innehållstät. Den är i övrigt saklig och korrekt 

och innehåller inga slangord. Utbildningen beskrivs objektivt utan en framträdande 

författare, och värdeord används till exempel inte. Detta gör att stilen blir något 

mer distanserad i sitt uttryck. Texten drar som sagt mot att vara något mer formell, 

men är för den delen inte stel i sitt uttryck. 

 

Kontextorienterade stildrag 

I sin helhet är stilen troligtvis ganska typisk för officiella texter eller 

myndighetstexter. Det finns dock en något mer personlig känsla i och med det du-

tilltal som används. Texten är avskalad och innehåller inga överflödiga 

beskrivningar, utan fokuserar på att beskriva innehållet så korrekt som möjligt. 

 

Sammanfattande synpunkter  

På grund av att texten innehåller många långa ord och meningar upplevs stilens 

som något tyngre. En del stycken är väldigt korta då de enbart består av en eller två 

meningar. Texten har en del beskrivande adjektiv, men är för övrigt enkelt skriven. 

Stilen är densamma genom hela texten, förutom ett inledande stycke med frågor. 

Det är mer informellt skrivet än vad resten av texten är. Texten är informativ och 

tar upp mycket fakta i beskrivningen av utbildningen, vilket gör den 

informationstät. Man har försökt få texten att bli mer riktad till läsaren genom att 

använda ett du-tilltal.  

Det är en avskalad stil med få utsmyckningar vilket kan bidra till att texten har en 

något mer formell känsla. Texten innehåller relativt enkla ord men även svårare 

begrepp som behöver förklaringar för att till fullo kunna förstås, vilket gör att 

texten ibland känns vag. Stilen är saklig och korrekt och beskriver utbildningen på 

ett objektivt sätt. Meningarna är ibland väldigt långa och är också uppdelade i allt 

för korta stycken vid vissa tillfällen, vilket ger ett något hackigt intryck.  

Syftet med texten är troligtvis att vara informerande och rekryterande och befinner 

sig på Mälardalens högskolas webbplats, och på Textdesignprogrammets webbsida. 

De flesta programbeskrivningar ser troligtvis liknande ut, och ska övergripande 

beskriva programmets innehåll och framtid. Det finns nog en tanke med detta, 
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eftersom potentiella studenter letar efter samma sorts information om olika 

utbildningar. Författaren är troligtvis väl insatt i programmet för att kunna skriva så 

pass övergripande, och för att kunna göra ett relevant informationsurval.  

En tanke är att man nog skulle kunna prova att ta ut svängarna något mer. Idag är 

stilen en blandning mellan att vara formell och informell. Detta gör texten något 

platt eftersom den drar åt två håll. Kanske skulle texten få mer liv och energi om 

man skulle gå ifrån den något formella stilen. Att vara både informativ och 

inspirerande borde inte vara en omöjlighet, även om det är en svår balansgång. 
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Stilanalys av utbildningsplan  

Stilanalysen har enbart gjorts på en del av utbildningsplanen för att minska ner 

omfånget. Tanken är att detta ändå ger en fingervisning om textens stil. Analysen 

omfattar texten från ”Utbildningsplan” till och med texten till rubriken ”Färdighet 

och förmåga”. 

 

Språkligt orienterande stildrag 

Texten består övervägande av substantiv vilket gör att den får en nominal stil. 

Stilen är tung på grund av att texten innehållstät och innehåller många långa och 

komplicerade meningar och ord. Under varje rubrik är brödtexten indelad i en 

punktlista, vilket troligtvis är tänkt att strukturera informationen. Men meningarna 

är något för långa och komplicerade för att kunna dra nytta av uppdelningen, vilket 

istället medför att det blir en hackig läsning. Dispositionen blir dessutom 

belastande för minnet. Textens innehåll är dessutom mycket informationstät, samt 

koncentrerad och koncis i sitt utförande. 

 

Innehållsligt orienterade stildrag 

Stilen är abstrakt i med att många av orden är svåra och vaga, vilket gör att det 

svårt att förstå exakt vad som menas, exempelvis: visuella representationer, verbalt 

gestaltad och kommunikationsteori. Texten beskriver bland annat vilka målen med 

Textdesignprogrammet är, och vilka kunskaper studenterna ska ha förvärvat under 

utbildningen. Texten är vag i och med att den inte går in på djupet i vad dessa mål 

och kunskaper innebär i praktiken. Texten innehåller inga målande drag och kan 

därför ses som osinnlig, vilket också stärks av att den är så pass avskalad och strikt 

i sitt utförande. Det är mestadels aktiva verb vilket gör att texten inte verkar så 

statisk även om den är omfattande. 

 

Socialt orienterande stildrag 

Stilen är klart monologisk i sitt utförande, och det finns inget som bjuder in läsarna 

till att interagera med texten. Istället för att prata till läsaren, pratar man om 

studenterna och vilka krav som finns på dem. Det är en formell stil med ett stelt 

uttryck och där avsaknaden av en författarröst är tydlig. Texten distanserar sig från 

läsaren genom att använda en hög abstraktionsnivå på orden, och genom att 

använda svåra ord. Det är en objektivt skriven text som troligtvis lämpar sig i 
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offentliga sammanhang där man ska vara saklig och korrekt samt inte ha med några 

personliga åsikter.  

 

Kontextorienterade stildrag 

Stilen får en byråkratisk känsla med den formella tonen, avsaknaden av författare 

och att den är så pass abstrakt. Man har försökt att vara tydlig trots 

informationstätheten och den höga abstraktionsnivån, genom att till exempel 

punkta upp informationen och att ha tydliga rubriker. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Texten är innehållstät och har en tung stil med många svåra ord och komplicerade 

meningar. Det är en abstrakt text med många vaga begrepp som kan vara svårt för 

läsarna att förstå utan några förkunskaper. Stilen är avskalad, koncentrerad och 

innehåller inga utsmyckningar. Det finns inget i texten som bjuder in läsarna till att 

interagera med texten, vilket ger den ett något distanserat intryck. I officiella texter 

från myndigheter kan det tänkas höra till att man är objektiv, saklig och korrekt och 

utbildningsplanen är därmed inget undantag. På den del av texten som har 

analyserats är det genomgående samma formella stil som råder. 

Det är en abstrakt stil där många av orden är svåra, okända och vaga vilket gör att 

det är svårt förstå innebörden av många av de svårare begrepp som tas upp, 

exempelvis tillgodose, tillämpliga metoder och designprocessen. Texten är 

monologisk och författaren är inte framträdande, vilket ytterligare distanserar 

texten från läsaren. Innehållet är dock objektivt skrivet och innehåller inga 

värdeord eller personliga åsikter. 

Det finns troligtvis krav och bestämmelser på hur en utbildningsplan inom 

högskolevärldens ska formuleras och vad den ska innehålla. Texten befinner sig på 

webbsidan för Textdesignprogrammet där det finns annan information kring 

programmet tillgänglig. Just utbildningsplanens formella stil kan skilja sig mot 

dessa eftersom de troligtvis inte har samma kravbild på sig. 

Utbildningsplanens stil är troligtvis ett resultat av olika regler och bestämmelser, 

vilket förmodligen inte går att ändra på. Det finns ett ofta ett syfte med den här 

sortens utformning, men frågan är om det inte skulle kunna gå att ta fram en 

förenklad version för att vara mer tillgänglig för allmänheten. Som det ser ut idag 

är det få som verkligen förstår allt som står i utbildningsplanen fullt ut, och detta 

kunde eventuellt motverkas med en mer avskalad variant med ett enklare språk och 

ett tydligare tilltal till läsaren. 
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Stilanalys av text kring Informationsdesign  

 

Språkligt orienterande stildrag 

Texten lutar mot att vara något mer nominal då den innehåller många substantiv. 

Stilen är relativt tung då den har en del komplicerade meningar och svåra ord, till 

exempel: kärnkurser, forskningsbasen, artefakter och entitet. Generellt sett är 

texten inte konstfullt eller retoriskt skriven men det finns en del utsmyckningar i 

texten, exempelvis använder man en liknelse: ”Uppgiften för Informationsdesign är 

att gestalta information i bild, rum och/eller text så att den fungerar som ett 

redskap eller verktyg för att väcka uppmärksamhet och underlätta förmänniskor att 

till sig innebörden av information”. Exemplet visar också att meningarna ibland är 

väldigt långa och komplicerade.  

Det finns en del upprepningar i texten, och man beskriver exempelvis syftet med  

Informationsdesign som att vara ett verktyg eller redskap två gånger. Orden ”bild, 

rum och text” tas också upp ett antal gånger i samma sammanställning. Stilen mer 

åt det koncentrerade hållet i och med att den är informationstät och har en del 

avancerade ord. 

Det finns även en del stavfel, upprepningar av ord och ställen där ord har fallit bort 

vilket stör läsningen. I den här meningen har exempelvis ordet ta fallit bort, vilket 

gör meningen inkomplett: ”Det innebär att man bör gestalta information med 

avseende på människors olika möjligheter att till sig och intresse för information i 

vare sig det gäller yrkeslivet, hemmet eller offentliga miljöer”. 

Innehållsligt orienterade stildrag 

Stilen är abstrakt eftersom den inte ger några konkreta förklaringar för läsaren. 

Man försöker definiera vad Informationsdesign handlar om, men gör detta med 

vaga begrepp som kan vara svåra att förstå för läsaren exempelvis kontext, och 

gestalta . Texten är relativt osinnlig då den inte består av några färgstarka eller 

målande beskrivningar. De aktiva verben dominerar, vilket gör att läsaren ändå får 

en känsla av att texten leds framåt hela tiden men texten kan trots detta inte 

beskrivas som dynamisk. Stilen är vag i och med att de begrepp som används är så 

pass vida och oprecisa, vilket till exempel visas i den här meningen: 

”Informationsdesign handlar om att utforma samt att säkerställa och 

prövakvaliteten på det som ska kommuniceras”.  Detta är ett exempel på hur man 

har försökt förklara vad Informationsdesign innebär, men det är en abstrakt 

beskrivning och det är troligtvis fortfarande svårt för målgruppen att greppa vad det 
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är man menar. Det är svårt att veta exakt menas med orden utforma och att 

säkerhetsställa exempelvis, då det inte finns någon vidare förklaring. 

 

Socialt och kontextorienterade stildrag 

Det är en monologisk stil på texten där man informerar läsaren om innehållet utan 

att bjuda in till interaktion. Det finns inget tilltal till läsaren eller något som i övrigt 

bjuder in läsaren till texten. Texten är formellt skriven i och med sin något strikta 

stil. Innehållet är objektivt beskrivet utan att några personliga åsikter eller 

värdeord. Författaren är inte framträdande utan syns endast en gång, vilket är när 

denne benämner sig själv som vi. Det är en text som syns i mer offentliga 

situationer då den beskriver en utbildning och ett ämne från en statlig högskola, 

vilket kanske gör att den har valts att formuleras på ett distanserat sätt där man är 

saklig och neutral. 

 

Sammanfattande synpunkter 

Texten är relativt tung då den innehåller en del komplicerade meningar och svåra 

ord. Man har använt sig av liknelser, där man jämför Informationsdesign med att 

vara ett slags verktyg. Texten förklarar Informationsdesign både som ämne och 

som ett program, vilket i det här fallet innebär att man har använt en del ord som är 

både svåra och okända för läsaren. Meningarna är ofta långa och komplicerade, och 

texten innehåller en del språkliga misstag. Stilen är abstrakt på grund av de vida 

och vaga begrepp som används för att förklara innehållet. Texten är objektivt 

skriven och författaren är inte framträdande. Det är en monologisk stil där läsarna 

inte bjuds in till att interagera och det finns inget tydligt tilltal till läsaren. 

Innehållet är neutralt och sakligt beskrivet utan några målande inslag.  

Den monologiska och vaga stilen, de avancerade ordvalen och komplicerade 

meningsbyggnaden bidrar till den formella och något distanserade känsla texten 

har. Det finns det en del rent språkliga problem, så som stavfel och ordbortfall, 

med texten som skulle redigeras för att få ett bättre flyt i läsningen. Man skulle 

även kunna vara mer tydlig med att berätta om både utbildningen och ämnet, men 

som mer separerade enheter. Texten skulle troligtvis dra nytta av att vara något mer 

livfull och inspirerande i tonen, samt att vara mer konkret i förklaringarna för att 

lättare nå fram till läsarna. 
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Stilanalys av ”Intervju med studenten och 

studentambassadören Kristin Molander Våtz” 

 
Språkligt orienterade stildrag 

Texten är lätt att läsa och har en balanserad blandning av substantiv och verb. 

Orden är i huvudsak enkla och meningslängden ligger på en lagom nivå. Texten är 

uppdelad i fråge- och svarsdelar men upplevs trots detta inte som hackig. Texten 

drar åt den något mer pratiga och yviga stilen där ord som stordröm, lilldröm och 

skoj bidrar till en personlig känsla. Stilen är enkel men har en del utsmyckningar i 

och med de personliga uttrycken. Brödtexten består av intervjupersonens åsikter 

och erfarenheter om utbildningen. Detta berättas på ett mycket personligt sätt, till 

exempel genom användningen av värdeord som älskar, bra, och fina. 

 

Innehållsligt orienterade stildrag 

Stilen är konkret i och med den handlar om intervjupersonens specifika synpunkter 

och upplevelser av att läsa utbildningen. Det är en målande text med många 

personliga betraktelser och beskrivningar, exempelvis: ”Men om jag skulle välja ett 

blir det nog den dagen jag var försenad till en redovisning, stövlade in med andan i 

halsen och ställde mig direkt upp och talade”. 

De aktiva verben är övervägande och man talar ofta i presens vilket ger känslan av 

att intervjun sker just nu, direkt när man läser, exempelvis: ”Det bästa är att få 

komma ut och träffa engagerade blivande studenter och hjälpa dem göra ett av de 

viktigaste valen i deras liv”.  Det är en relativt exakt stil där de begrepp som 

används är tydliga och konkreta: ”För mig hade det varit en enorm lättnad att få 

prata med någon med personlig erfarenheter istället för att i famla runt på internet 

utan en susning om vad jag letade efter”. Texten har en dynamisk stil som känns 

livfull och energifull ihop med den personliga och informella tonen. 

 

Socialt orienterade stildrag 

Det är en dialogisk stil på texten där man har valt att skriva ut både frågor och svar 

så som de troligtvis också har ställts i verkligheten. Genom att använda ett du-tilltal 

på frågorna får man som läsare intrycket att det är jag som ställer frågorna. Att 

använda jag-form på svaren ökar också på den autentiska känslan av det är en 

intervju som sker i realtid. Det är en informell stil på texten i och med att man har 
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skrivit på ett avslappnat, personligt och något talspråkligt sätt. Orden är enkla och 

vardagliga vilket också bidrar till den informella känslan.  

Stilen på intervjun är klart subjektiv då den handlar om studentens åsikter om 

utbildningen och högskolan. Det finns många värdeord som ytterligare visar detta, 

exempelvis spännande och bäst. Det finns även en del känslouttryck som visar på 

engagemang: ”Jag kände att journalistyrket inte var något för mig och när jag av 

en slump snubblade över Textdesignprogrammet var det som om någon slog till 

mig i ansiktet och skrek DET ÄR JU DET HÄR DU HAR LETAT EFTER VAD 

SJUTTON VÄNTAR DU PÅ?!”. 

 

Kontextorienterade stildrag 

Intervjuformen på texten är en stil som kan tänkas vara vanlig inom journalistik, 

vilket förmodligen inte används vanligtvis i högskolans informationsmaterial. 

Troligtvis finns det en tanke med detta och att man vill ha något som bryter av hur 

man vanligtvis beskriver en utbildning. Det personliga perspektivet skiljer sig från 

den övriga programinformationen,  vilket gör att det även kanske passar att bryta 

av i den stil som används. 

 

Sammanfattande stildrag 

Texten är lätt att läsa och innehåller i huvudsak enkla ord och meningar. Stilen är 

enkel men har en del utsmyckningar. Texten drar något åt det mer pratiga och 

yviga stilen där personliga uttryck bidrar till en informell känsla. Texten består av 

en hel del värdeord då innehållet handlar om kring intervjupersonens åsikter och 

erfarenheter om utbildningen. Trots att texten är disponerad i fråge- och svarsdelar 

upplevs den inte som hackig. Det är övervägande aktiva verb och man talar i 

presens vilket bidrar till en känsla av att intervjun sker i realtid. Den personliga och 

informella tonen ger texten en dynamisk stil som känns energifull. 

Stilen är genomgående i hela intervjun, med samma ton och informella känsla. Det 

personliga du-tilltalet, svaren i jag-form, de enkla orden och informella tonen 

bidrar tillsammans till att ge en livfull och dynamisk text. Läsaren känner sig nära 

texten, författaren och intervjupersonen. Att texten är skriven utifrån ett personligt 

perspektiv gör att läsaren får en ytterligare bild av högskolan, vilket troligtvis ger 

ett mervärde. Eftersom texten är så personlig och innehåller mycket värdeord och 

känslouttryck, kan det eventuellt finnas risk för att den blir alldeles för övertygande 

om de positiva delarna. Det är en subjektiv text och det bör man som läsare vara 
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medveten om. Hur högskolan och Textdesignprogrammet har upplevts är olika från 

person till person och intervjun finns troligtvis där för att just lyfta de positiva 

aspekterna, vilket man bör ha i åtanke. 
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Bilaga 5: Enkätformulär 

Enkät om information kring Textdesignprogrammet 

Den här enkätundersökningen är en del av mitt examensarbete som handlar om den 

information som finns kring Textdesignprogrammet på högskolans webbplats. 

Frågorna handlar om hur det var när du letade information kring 

Textdesignprogrammet innan du hade sökt till eller påbörjat utbildningen. 

Enkäten består av 9 frågor och svaren kommer att sammanställas och användas i 

min rapport. Det är frivilligt att delta och du är anonym. Tack för din hjälp! 

Ringa in dina svarsalternativ, du kan välja ett eller flera svar. 

1. Hur gammal var du när du sökte till Textdesignprogrammet? 

 

2. I vilken ort bodde du innan du började på Textdesignprogrammet? 

 

3.  På vilket sätt hittade du Textdesignprogrammet? 

o Via Antagning.se   

o Via vänner/familj  

o Via reklam/annonser  

o Via Internet/Google 

o Via studievägledare 

o Via högskolans tryckta utbildningskatalog 

o Via Högskolans webbplats 

o Jag kände till programmet sedan tidigare  

o Annat (Ange vad): 

 

4. Om du hittade programmet via Internet/Google, vilka sökord använde 

du?  

o Design 

o Text 

o Kommunikation 

o Grafisk formgivning 

o Skriva 

o Annat (Ange vad):  
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5. Vilken typ av information kring programmet letade du efter? 

o Programmets upplägg (vilka kurser som ingår och när de går) 

o Beskrivningar av kursernas innehåll   

o Framtid och jobbmöjligheter  

o Övergripande och sammanfattande beskrivning av programmet  

o Tidigare studenters erfarenheter och åsikter om programmet 

o Inom vilka områden man får kunskaper  

o Annat (Ange vad):  

      

6. Var det någon information som du inte hittade eller ville veta mer om? 

(Skriv efter ditt svarsalternativ om det inte gick att hitta eller om du ville 

veta mer) 

o Programmets upplägg (vilka kurser som ingår och när de går) 

o Beskrivningar av kursernas innehåll   

o Framtid och jobbmöjligheter  

o Övergripande och sammanfattande beskrivning av programmet  

o Tidigare studenters erfarenheter och åsikter om programmet 

o Inom vilka områden man får kunskaper  

o Annat (Ange vad): 

 

 

7. Var det någon information som avgjorde att du valde att söka till 

programmet? 

o Programmets upplägg (vilka kurser som ingår och när de går) 

o Beskrivningar av kursernas innehåll   

o Framtid och jobbmöjligheter  

o Övergripande och sammanfattande beskrivning av programmet  

o Tidigare studenters erfarenheter och åsikter om programmet 

o Inom vilka områden man får kunskaper  

o Annat (Ange vad): 

 

 

8. Är det något av detta du tycker kunde framgå mer tydligt av 

programinformationen? 

o Att man skriver informativt och inte skönlitterärt 

o Att man läser kurser ihop med de andra inriktningarna 
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o Vilka kunskaper man får 

o Vad Informationsdesign innebär 

o Vad man kan arbeta med efteråt 

o Vad Textdesign innebär 

o Vad nuvarande och tidigare studenter har för åsikter och erfarenheter 

o Annat (Ange vad):  

 

 

9. Har du några förslag på hur programinformationen skulle kunna 

förbättras eller ändras? 

 

 

 

 

Tack! 

 

 

 

 

 


