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Förord
Till att börja med vill jag tacka alla som hjälpt mig på vägen genom detta
examensarbete. Först vill jag nämna Johan, Bertil och Emmi som hjälpt
mig med informationsinsamling och vägledning. Men inte att glömma är
samtliga som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid för att bidra som
underlag till de undersökningar jag gjort.

Jag hoppas att denna rapport kommer att läsas av berörda personer
samt att mina rekommendationer är en början till förändringar och för-
hoppningsvis förbättringar på Högskolan Dalarna.
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Sammanfattning
Denna rapport understryker vikten av att se en högskola som ett företag som erbjuder en tjänst. Det
är viktigt att se de olika kvalitetsdimensionerna som kännetecknar en tjänst. Den kundcentrerade pla-
neringen har också lagt grunden för strukturen på detta examensarbete. 

Till marknadsundersökningen har rekryteringsenkäter och intervjuer med gymnasieelever gjorts.
Enkäterna från Högskolan Dalarna visar att utbildningskatalogen fortfarande når ut med mest infor-
mation om högskolan trots att informationsspridningen på Internet ökar för varje år. Bland gymnasie-
eleverna är Högskolan i Kristianstads framsida på katalogen mest intressant.

Konkurrentanalysen är baserad på telefonintervjuer samt översänt material från andra högskolor.
Det har undersökts om skolorna har någon struktur i sitt informationsmaterial, om den grafiska profi-
len används, om de har något allmänt overheadmaterial på skolan med mera. Svaren varierade myck-
et men det är få skolor som har ett bra upplägg. På Högskolan Dalarna saknas en struktur bland infor-
mationsmaterialet, samt ett enhetligt utseende på det. 

De anställda på Högskolan Dalarna använder inte den grafiska profilen när material ska produceras
och det finns ett stort missnöje över att det saknas ett centralt framställt, allmänt overheadmaterial
att tillgå. Den interna analysen visar även att de anställda varken vet vilket material som finns att till-
gå på högskolan och inte heller var det finns undanlagt.
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Summary
This report emphasizes the importance of seeing a university as a company that offers a service. It is
important to see the different quality dimensions that distinguish a service. The customer-focused plan-
ning has also set the structure of this degree project.

The marketing investigation is based on recruit questionnaires and interviews with secondary school
students. The questionnaires show that the catalogue still reaches out with most information despite
constant increase of information search at the Internet. The students seem to prefer University of
Kristianstad´s catalogue front.

The competition analysis is based on telephone interviews and information material sent from the
other universities. Structure, usage of the graphic profile amongst more is reviewed for every universi-
ty. The answers have varied a lot but there are few that have a good structure. University of Dalarna´s
information material has neither structure nor a homogenous look.

The employees at University of Dalarna are not using the universities graphic profile. They are also
dissatisfied regarding the absence of pre-produced, general overhead film series. The internal analysis
also shows that the employees don’t know which material is accessible or where to find it.
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Inledning
Detta är ett examensarbete på tio poäng, motsvarande C-nivå, inom pro-
grammet Grafisk Teknologi. Examensarbetet görs på uppdrag av informa-
tionsenheten på Högskolan Dalarna. Handledare är Johan Frodell, mark-
nadsförare, och examinator är Emmi Enoksson, programansvarig på GT.

Bakgrund
Det satsas mycket pengar varje år på trycksaker som ska marknadsföra
Högskolan Dalarna. Idag finns ett antal olika foldrar, kataloger och bro-
schyrer. Till detta finns en grafisk profil som bör användas, men så är
inte alltid fallet. Det kan även vara svårt att veta vilket material som
ska produceras.

Följer andra högskolor sin grafiska profil? Hur bör högskolans infor-
mationsmaterial struktureras? Ska varje program få egna broschyrer
eller räcker det med att de presenteras i en gemensam katalog för hela
institutionen? Hur strukturerar andra högskolor sitt informationsmate-
rial? Detta är några av de frågeställningar som informationsenheten stäl-
ler idag.

Syfte
Att undersöka och sedan kartlägga en ny infrastruktur över det informa-
tionsmaterial organisationen behöver. 

Mål
Målet med undersökningen är att finna hur Högskolans Dalarna ska
strukturera tryckt informationsmaterial. Undersökningen bör finna vil-
ket material som ska finnas på högskolan. Rekommendationer för för-
bättring ska även sättas riktat till informationsenheten. 

Metod
Med hjälp av möten med gymnasieelever ska en mindre undersökning av
elva högskolors utbildningskataloger göras. Det är katalogernas framsi-
da som kommer att analyseras.

De elva högskolorna ska även kontaktas via telefon. Telefon-
intervjuerna kommer att baseras på sex övergripande frågeställningar.
Högskolorna kommer även att analyseras utifrån befintligt material som
används för att marknadsföra respektive högskola. Resultaten kommer
att ställas upp i ett diagram. Till exempel ska det kunna utläsas ifall de
flesta högskolor följer den grafiska profilen eller inte.

För att kartlägga anställdas önskemål och behov ska personliga inter-
vjuer på ca 30 minuter ske med 15 anställda på Högskolan Dalarna.
Intervjuerna kommer att följa en enkät för att resultatet lätt ska kunna
sammanställas.

Övrig information kommer att hämtas från böcker samt från tidigare
undersökningar som gjorts på informationsenheten.
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Avgränsningar
20 gymnasieungdomar kommer att tillfrågas angående katalogernas
utseende för att förhoppningsvis kunna kartlägga en trend. Resultatet
kommer däremot inte att kunna ligga som grund för något statistiskt
material. 20 elever är för lite för att statistiskt representera alla Sveriges
gymnasieelever.

Elva högskolor i Sverige ska kontaktas för intervjuer och utvärdering.
Bland annat ska det kontrolleras om högskolorna följer sin grafiska pro-
fil. Resultatet kommer att presenteras dels skriftligt men även överskåd-
ligt i ett diagram. I första hand analyseras andra högskolor eftersom de
större universiteten har en så pass stor organisation att det blir svårt att
jämföra med Högskolan Dalarna.

15 anställda vid Högskolan Dalarna kommer att intervjuas begränsat
till ett antal frågor i en enkät som ska tas fram. 

Tidsplan
22/4 Startgodkännande
26/4 Inlämning av planeringsrapport.
v 18 Intervjuer.
10/5 Inlämning av halvtidsrapport.
19/8 Inlämning av rapport till examinator.
26/8 Redovisning och opposition.
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1. Rapportens upplägg
Här presenteras rapportens struktur i form av en kort presentation av de
olika kapitlen. Bakgrunden till undersökningens upplägg förklaras också.

1.1 Rapportens kapitel
Denna rapport ska undersöka Högskolan Dalarnas informationsmaterial
genom en mindre marknadsundersökning, en konkurrentanalys samt
intervjuer med intern personal. Till att börja med kommer en kortfattad
presentation över Högskolan Dalarnas organisation (kap. 2). Detta som
grund för att kunna förstå bakgrunden till den information som behövs. 
Enligt planen för kundcentrerad planering (se kap. 1.3) börjar undersök-
ningen i kapitel tre med en kort marknadsundersökning där gymnasiee-
lever intervjuas angående olika högskolors utbildningskataloger. 

Konkurrentanalysen i kapitel fyra kommer att baseras på telefoninter-
vjuer samt översänt material från kontaktade högskolor. Jämförelser
kommer att göras för att finna vad Högskolan Dalarna eventuellt saknar
samt vad som kan förbättras.

I kapitel fem kommer intervjuer med anställda på Högskolan Dalarna
att utvärderas. De personliga intervjuerna ska kartlägga vilket informa-
tionsmaterial de anställda använder idag, vad de saknar samt hur de
tycker att materialet ska struktureras. 

Rapporten avslutas med en genomgång av problem, diskussion, en total
sammanfattning, slutsats samt rekommendationer till fortsatt arbete.

1.2 Kvalitetsdimensioner på en tjänst
När ett företag, eller i detta fall en högskola, erbjuder en tjänst är det vik-
tigt att observera ett antal olika »kvalitetsdimensioner«. För att en kund
ska bli intresserad av en tjänst är det flera faktorer som påverkar. Trots
att Högskolan Dalarna inte säljer en konkret tjänst som till exempel en
taxiresa så är det fortfarande viktigt att tänka på följande punkter när en
»utbildning« skall säljas och marknadsföras. I »Kvalitet från behov till
användning« (Bergman m.fl. 1995, s 21) nämns följande åtta kvalitetsdi-
mensioner på en tjänst:

1. Omgivning. Högskolans fysiska miljö där studenter undervisas.
2. Pålitlighet.
3. Tillgänglighet. Hur lätt det är att få kontakt med lärare och 

annan personal.
4. Tjänstvillighet. Den vilja lärarna samt övriga anställda har att 

hjälpa studenterna.
5. Artighet.
6. Kommunikationsförmåga. Förmågan att tala till kunden så att 

den förstår.
7. Trovärdighet.
8. Inlevelseförmåga.
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Denna rapport ska i första hand behandla punkt nummer sex. Har
Högskolan Dalarna det material som krävs för att kommunicera med sin
målgrupp? Hur gör konkurrenterna och vad anser de anställda på
Högskolan Dalarna om det informationsmaterial som finns? Detta ska
undersökas främst genom intervjuer.

1.3 Kundcentrerad planering
När det gäller kvalitet på en tjänst och därmed även kvalitet på en sko-
las marknadsföring är det viktigt att sätta kundernas behov och förvänt-
ningar i centrum. Detta kallas för »kundcentrerad planering« vilket kan
användas till denna rapport genom att följa några punkter som nämns i
boken »Kvalitet från behov till användning« (Bergman m.fl. 1995, s 78).

1. Marknadsundersökning där kundernas, det vill säga framtida 
studenters behov av material kartläggs. Årliga undersökningar
görs av informationsenheten på Högskolan Dalarna där det 
framgår att katalogen når ut med mest information bland de 
nyantagna studenter som deltar i undersökningen. Hur 
Högskolan Dalarnas (samt elva andra högskolors) katalog upp-
fattas ska undersökas genom intervjuer med gymnasieelever.

2.  Konkurrentanalys. Detta ska göras i form av intervjuer och ana-
lys av andra högskolors informationsmaterial.

3. Nyckelfaktorer. När marknadsundersökningen, konkurrentana-
lysen samt den interna analysen sammanfattats ska nyckelfak-
torer identifieras för att hitta en lämplig struktur till Högskolan
Dalarnas informationsmaterial. Det bör även framgå vad som 
eventuellt kan ändras och vad som saknas bland det material 
som finns idag. Dessa nyckelfaktorer presenteras i slutsatsen. 

4. Överföring av nyckelfaktorer till krav. Om den kundcentrerade 
planeringen ska följas fullt ut bör dessa nyckelfaktorer och slut-
satser användas i praktiken av informationsenheten vid 
Högskolan Dalarna. Hur informationsenheten ska gå till väga för
att förbättra högskolans informationsmaterial kommer att pre-
senteras under »rekommendationer« i slutet av denna rapport.

2. Högskolans organisation
Högskolan Dalarna styrs av en högskolestyrelse tillsammans med rektor
Leif Borgert. I ledningen finns även prorektor Erik G Ståhl, rektorskans-
liet och den administrativa avdelningen. Högskolan är därefter indelad i
Campus Borlänge och Campus Falun. Dessa instanser har egna campu-
schefer och campusnämnder. Falun och Borlänge har även egna ämnes-
avdelningar, kansli, bibliotek med mera. Samverkansgruppen mellan
dessa två enheter kallas för »Dalacampus«. »Begreppet campus avser i
detta sammanhang en totalmiljö för samverkan mellan akademi, när-
ingsliv och kommun« (Borgert, 2000). Hela organisationen illustreras
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även i bilaga A som visar en schematisk bild. 
Denna organisation visar hur det ser ut i skrivande stund, maj 2002.

Omorganiseringar kommer dock att ske under sommaren 2002.

3. Marknadsundersökning
Med hjälp av rekryteringsenkäter och intervjuer med gymnasieelever ska
det undersökas hur målgruppen »framtida studenter« uppfattar främst
utbildningskatalogen.

3.1 Rekryteringsenkäter 
I »Rekryteringsenkäten 2001« (Bohlin, 2001) presenteras resultatet av
den enkät som nya studenter får fylla i när de påbörjar studier vid
Högskolan Dalarna. Hösten 2001 var det 953 studenter som svarade på
denna. I rapporten som Bohlin skrivit framgår att 350 av dessa studen-
ter i första hand fick information om högskolan och sitt program via
utbildningskatalogen. Detta visar att utbildningskatalogen når ut till
många personer och därmed är av stor betydelse för Högskolan Dalarna.
Övriga informationskanaler som studenterna kommit i kontakt med visa-
de sig bland annat vara Internet, »vänner och bekanta« samt studieväg-
ledare. På andra plats kom svaret »annat« som skulle kunna innebära att
studenterna bland annat kommit i kontakt med övriga trycksaker som
skolan tillhandahåller. Hur studenterna svarat går att se i diagramform
i bilaga B, sida ett. 

I 1999-års rekryteringsenkät (bilaga C) har inte hänsyn tagits till förs-
ta-, andra- och tredjehandsalternativ. Men av de 948 studenter som sva-
rade på den enkäten så var det totalt 708 personer som fått information
via utbildningskatalogen. Enligt »Rekryteringsenkäten 2001« (Bohlin,
2001) var det totalt (alla prioriteringar) 558 personer som fått informa-
tion från katalogen år 2001. Se även diagram i figur ett.

Antalet studenter som sökt information på Internet har dubblerats
sedan 1999. Då var det 112 studenter som fått information om Högskolan
Dalarna på Internet medan det var sammanlagt 221 studenter år 2001.
Se diagram i figur två.

1999 var det 501 personer av dem som deltog i undersökningen, som
hade besökt hemsidan på Internet. Ungefär 75% av dessa ansåg att det
var lätt att hitta den information de sökte. 2001 var det 719 personer som
besökte hemsidan varav 83% ansåg det lätt att finna information. Detta
visar att besöken samt betydelsen av en bra hemsida ökar men samtidigt
ligger Internet långt bakom katalogen när det gäller att nå ut med infor-
mation. Att undersöka vad som kan göras bättre när det gäller hemsidan
är ett stort projekt och det kan rekommenderas att det blir gjort.
Eftersom att ämnet är så brett och stort har ingen djupare analys av
hemsidan gjorts i detta examensarbete.

I och med att katalogen fortfarande har mycket inflytande idag, trots
Internet och att katalogens betydelse minskar (jämför fig. 1 och fig. 2), så
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kan det vara intressant att undersöka ifall den går att förbättras.
Nedgången av katalogens betydelse kanske inte enbart beror på Internet
utan även på dess grafiska kvalitet. Därför skall ett 20-tal gymnasiestu-
denter få tillfälle att uttrycka sina åsikter om framsidan på de tolv olika
kataloger som använts i konkurrentanalysen. 

3.2 Katalogundersökning
På utbildningsmässor där högskolor och universitet marknadsförs så är
det viktigt att synas i mängden. Det finns oftast många högskolor på
plats och alla har ett antal kataloger eller broschyrer som ligger framme
på borden. Vid dessa tillfällen är utseendet på katalogen oerhört viktigt.
Hur kommer det sig att en elev väljer att plocka upp en katalog men inte
en annan? Bland alla kataloger på en mässa har man bara några få
sekunder på sig att få elevernas uppmärksamhet så att de väljer just
Högskolan Dalarnas katalog. 

24 gymnasieelever har deltagit i en undersökning med tolv olika kata-
loger (från de högskolor som är med i konkurrentanalysen).  De har
ombetts att välja ut den katalog som de känner att de skulle vilja blädd-
ra vidare i. Framsidorna går även att se i bilaga D. Högskolan i Gävle
hade inte kvar några vanliga kataloger så därför har distanskatalogen
använts. Så här blev resultatet:

1:a hand 2:a hand
Högskolan i Kristianstad 15 2
Mitthögskolan 5 12
Högskolan i Kalmar 3 6
Högskolan i Borås - 4
Högskolan Dalarna - 1

Högskolan i Kristianstad var överlägset populärast. Den suddiga, färg-
glada bilden ansågs spännande och snygg. Den var inte lika »tråkig« som
de övriga katalogerna. Mitthögskolan som hade många andrahandsröster
hade en »rolig och spännande framsida«.

Högskolan Dalarnas enda röst fick motiveringen »rolig och välkomnande«.
När de övriga eleverna redan valt sina favoritkataloger sa de att de tyckte
Högskolan Dalarnas bild var stel, tråkig och bara »ful«. Några elever
påpekade också att bilden inte såg särskilt proffsig ut. En röst är inte
något bra resultat, men det många av högskolorna fick inte en enda röst.

För ytterligare konsultation kontaktades några gamla studenter, som
läst Grafisk Teknologi på Högskolan Dalarna. Band dessa personer (alla i
25-års åldern) var Borås, Gotlands och Malmös kataloger populärast.
Stilrena, enkla och snygga var motiveringen där. Bland de gamla studen-
terna påpekades än en gång att bilden på Dalarnas framsida inte var pro-
fessionellt producerad. För att göra det bättre skulle bland annat en
annan bakgrund ha valts. På informationsenheten var tanken med bilden
att den ska vara personlig och visa att på Högskolan Dalarna »tar vi emot
alla med ett leende«. Tanken är bra men tyvärr verkar det inte som att
detta mål uppnåtts.
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Antalet sökande till samtliga högskolor, som deltagit i undersökningen,
har sjunkit varje år mellan 1998 och 2001 (se bilaga E). Det återstår att
se om denna mindre undersökning av katalogernas framsida får några
resultat till höstterminen 2002s antagningar. I så fall bör Högskolan i
Kristianstad öka antalet unga sökande eller åtminstone få en lägre
minskning än de övriga högskolorna.

4. Konkurrentanalys
För att kunna analysera Högskolan Dalarna har andra högskolor kon-
taktas. Har andra högskolor någon struktur i sitt informationsmaterial?
Har deras institutioner fria händer att producera material? Har de något
allmänt, färdigproducerat overheadmaterial? Genom telefonintervjuer
ska förhoppningsvis brister, fördelar och rekommendationer till
Högskolan Dalarnas material påvisas. 

4.1 Frågeställningar 
De kontaktade högskolorna är Högskolan i Kristianstad, Skövde,
Halmstad, Gävle och Kalmar samt Mitthögskolan, Högskolan på
Gotland, Malmö Högskola och Mälardalens Högskola. Följande frågor har
ställts till de elva högskolor som kontaktats:

1. Har ni någon struktur över ert material? (En broschyr per pro-
gram/institution t.ex.)

2. Har ni någon broschyr som finns i olika upplagor till olika mål-
grupper?

3. Följer ni den grafiska profilen till all produktion?
4. På vilka språk har ni broschyrer?
5. Har ni någon Cd-skiva om skolan eller programkatalogen?
6. Har ni något organiserat overheadmaterial som används till 

diverse presentationer av er högskola?

Resultatet av ovan nämnda frågor och diskussionerna som följt däref-
ter har sammanställts i ett diagram (bilaga F). Till en början kontakta-
des även ett antal universitet men på grund av universitetens större
verksamhet var det svårt att jämföra med Högskolan Dalarna. På grund
av universitetens storlek verkar det inte finnas någon central ledning
över hela universitetets informationsmaterial. Universiteten har även
mer tillgångar samt fler målgrupper. Detta har medfört att de inte räk-
nats in i undersökningens statistik och inte heller vid jämförelse med
Högskolan Dalarna. 
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4.2 Sammanställning
Först kommer en förklaring om vad som analyserats och hur, sedan följer
en sammanställning av analysen på respektive punkt.

4.2.1 Struktur
Här har det undersökts ifall respektive högskola har någon struktur i sitt
informationsmaterial. De skolor som har »Ja« som svar har ordnat bro-
schyrer, foldrar eller annat material efter institutioner eller program.

Sju av elva högskolor anser sig inte ha någon struktur över sitt infor-
mationsmaterial. Lars-Evald Wirén (2002) på Mälardalens Högskola
antar att få högskolor verkligen har någon struktur. De högskolor som
saknar struktur har inte någon speciell förklaring men många ser det
som ett problem. »Vi har nog samma problem som er« (Nilvall, 2002).
Flertalet av de intervjuade hoppas på att kunna läsa denna rapport för
att ta del av slutsatserna i frågan.

De högskolor som har struktur har det i olika former. Malmös högsko-
la har det främst i form av att materialet är indelat i skolans institutio-
ner där fem av sex institutioner har egna kataloger. Grafiskt har materi-
alet också en bra struktur med samtliga framsidor tryckta i duplex (svart
+ vinrött) och med en klar text som berättar vilken institution materialet
tillhör. Thomas Carlsson på Högskolan i Kristianstad är en av de inter-
vjuade och han är mycket imponerad över Malmö Högskolas upplägg av
sitt informationsmaterial.

Högskolan i Gävle däremot har struktur i den form av ett programblad
som presenterar respektive program. Högskolan Dalarna har ett liknan-
de blad men Gävles känns något mer välgjort. Ett papper med högre
ytvikt skulle göra att Högskolan Dalarnas blad kännas »ordentligare«
samt inge mer förtroende. »Trovärdighet« var en av punkterna i kvali-
tetsdimensioner på en tjänst som presenterades i kapitel 1.2. Högre
ytvikt på programbladen skulle med stor sannolikhet ge mer trovärdig-
het. 

På Högskolan Dalarna finns broschyrer om olika program och även
ibland om institutionerna men det är inte organiserat. En bidragande
orsak till »oordningen« bland Högskolan Dalarnas material är att det inte
finns något enhetligt utseende i det befintliga materialet. Här fungerar
Malmö Högskola som ett föredöme.

De skolor som markerats med ett »nej« i tabellen har inte något orga-
niserat material om till exempel alla institutioner eller alla program. De
har inte heller någon annan sorts indelning av materialet.

4.2.2 Grafisk profil
Vid de telefonintervjuer som gjorts med berörda skolor har samtliga häv-
dat att de följer sin grafiska profil. Det är dock intressant om det materi-
al som skickats verkligen har följt profilen. Typsnitt har jämförts med de
olika kataloger, broschyrer och foldrar som översänts. När en skola haft
olika typsnitt eller logotyper i sitt material har de fått ett »Nej«.

Nästan samtliga skolor följer sin grafiska profil. Högskolan på Gotland
skickade dock broschyrer som inte använde samma typsnitt överallt.
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På Högskolan Dalarnas tryckta material används oftast den grafiska
profilen, dock inte uteslutande. Men typsnitten som profilen hänvisar till
används oftast, det är mer en fråga om att ett enhetligt utseende saknas
layoutmässigt (som t.ex. Malmö har med hjälp av de duplextryckta fram-
sidorna, se katalogens framsida i Bilaga D, sid3). Det finns mycket bra
och tilltalande material men stilen på det varierar mycket. Vid de inter-
vjuer som gjorts i kapitel fem har det även visats att den grafiska profi-
len nästan aldrig används till de overheadblad som producerats av de
intervjuade. Overheadbilder (eller Power Point presentationer) visas för
hundratals människor årligen och det är minst lika viktigt att profilen
används vid denna produktion som till tryckt material.

4.2.3 Allmän broschyr
De som har en allmän broschyr om högskolan eller universitetet har mar-
kerats med ett »Ja«.

Tio av de kontaktade skolorna har en allmän broschyr om skolan.
Endast Högskolan i Jönköping saknar en. Högskolan Dalarna har en all-
män, nyproducerad broschyr men efter de intervjuer som gjorts med
anställda (kap. fem) så upptäcktes det att det var få som vet om att den
finns eller hur den ser ut. En allmän broschyr bör finnas men i detta fall
är det också viktigt att visa samtliga anställda att den finns!

4.2.4 Olika upplagor
Detta besvarar ifall en skola har något material i olika upplagor för olika
målgrupper, exempelvis gymnasieelever/näringsliv. Frågan gäller främst
den allmänna broschyren men även annat material ifall det är aktuellt.

Rebecca Hedlund, informatör på Högskolan i Skövde, berättar att deras
tro är att gymnasieelever och näringsliv »pratar två olika språk«. Därför
har de valt att trycka den allmänna broschyren i två olika upplagor; en
för näringsliv och en för gymnasieelever. Nästan samtliga skolor som
tryckt olika upplagor, främst av den allmänna broschyren, har delat upp
målgrupperna på det sätt man gjort i Skövde.

De fem skolor som inte har något material i olika upplagor har olika
motiveringar. Högskolan i Kristianstad anser att det skulle bli för dyrt
medan de övriga anser att det helt enkelt inte behövs.

Högskolan Dalarnas allmänna broschyr är inte tryckt i olika upplagor.
Det finns ingen »offentlig« förklaring men många anställda tror inte att
det behövs vilket har visats vid de intervjuer som gjorts (se kap. 5). 

4.2.5 Satsar på katalog
Vissa skolor fäster inte så mycket värde vid de olika broschyrer och foldrar
som kan göras eller redan finns. De som är markerade med ett »Ja« mark-
nadsför skolan främst utifrån utbildningskatalogen.

De fem skolor som svarat nej på denna punkt använder helt enkelt
mycket annat material också för att marknadsföra skolan. Övriga sex
högskolor som främst använder katalogen gör det för att det är enkelt
med ett enda material. Högskolan på Gotland har all information i kata-
logen i år. Vill någon veta mer om skolan hänvisar de till sin hemsida. På

Katrin Schiskin
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Materialundersökning

15



grund av detta är nästan allt material som finns kvar, utöver katalogen,
gammalt.

Som tidigare nämnts i marknadsundersökningen (kap. 3) har katalo-
gen en stor betydelse när det gäller att nå ut med information. Många av
Högskolan Dalarnas nya studenter har använt sig av katalogen för att få
information. Detta betyder dock inte att Högskolan Dalarna varken borde
eller kommer att marknadsföra sig enbart utifrån katalogen. Däremot
visas katalogens betydelse vid informationsspridning och att den därmed
bör vara väl genomtänkt såväl grafiskt som informativt. Med tanke på
undersökningen med gymnasieeleverna märktes det tydligt vilken kata-
log som tilltalar gymnasieelever; Kristianstads katalog. Det betyder
givetvis inte att alla elever som valde Kristianstads katalog kommer att
börja läsa där, men de får ett försprång bara av att eleverna väljer just
deras katalog att börja bläddra i. Det var många kataloger som inte fick
en enda röst och dessa är förmodligen osynliga i katalogdjungeln ute på
gymnasieskolornas mässor.

4.2.6 Institutioner med egen katalog
Några skolor trycker separata program- och kurskataloger för varje
enskild institution.

Det är endast två av de tillfrågade skolorna som har separata katalo-
ger på institutionerna. En är, som tidigare nämnts, Malmö Högskola och
den andra är Högskolan i Jönköping som är en fackhögskola och indelad
i olika skolor (i denna rapport ansedda som institutioner). Det finns även
de som har kataloger över någon eller några institutioner, men inte alla.
Högskolan i Borås har bland annat en för vårdavdelningen på högskolan.

De tunna gränser som råder mellan Högskolan Dalarnas institutioner
eller ämnesområden har gjort det svårt att dela in skolan. Men förmodli-
gen finns det endast en katalog på grund av att det är en liten skola och
att det därför inte anses vara intressant att dela upp katalogen.

4.2.7 Institutioner med »fria händer«
Den centrala informationsavdelningen har inte alltid någon större kon-
troll över vilka broschyrer som trycks. Högskolan överlåter ansvaret till
institutionerna som producerar eget material efter behov.

På de flesta skolorna finns ingen central ledning över det informa-
tionsmaterial som ska produceras. På sju av de tillfrågade skolorna har
institutionerna fria händer att producera det material som anses behö-
vas. På Högskolan Dalarna sker detta dock efter önskemål från institu-
tioner men i samråd med den centrala informationsenheten.

4.2.8 Återkommande bilder
Att använda samma bilder i olika trycksaker kan vara positivt på så vis
att betraktaren känner igen materialet. Om en bild återkommer i olika
broschyrer så höjs »igenkänningsfaktorn« i högskolans informationsma-
terial vilket är positivt.

Nästan samtliga återanvänder utvalda bilder i flera olika produktioner.
På Högskolan Dalarna finns ett antal bilder tagna av fotograf och dessa
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återfinns i många av skolans olika broschyrer, på hemsidan och i katalogen.
Högskolan i Borås »återanvänder« sällan bilder. Men i deras kataloger

är bilderna beskurna på så vis att betraktaren känner igen sig i alla fall.
Alla bilder på studenter som är intervjuade är lågt och avlångt beskurna
i den form som figur tre har. 

4.2.9 Språk
Har alla skolor material på engelska? De som markerats med ett »+« har
även informationsmaterial på flera språk.

Alla skolor utom Högskolan i Kristianstad har material på engelska.
»Vi har det under produktion« meddelar Thomas Carlsson, informatör på
Högskolan i Kristianstad. Det finns skolor som vid tillfälle trycker upp
material på andra språk men på Högskolan Dalarna anses det inte vik-
tigt. »De studenter som ska läsa hos oss måste kunna engelska så därför
är det onödigt med information på något annat språk.« (Magnusson,
2002) Högskolan i Borås, markerat med Eng+, har material som trycks
upp efter behov på flertalet olika språk, bland annat indonesiska, finska,
och tyska.

4.2.10 Cd-skiva
Högskolan Dalarna har en Cd-skiva med programkatalogen samt övrig
information om skolan. Här går det att se ifall andra skolor också använ-
der sig av Cd-skivor.

Högskolan i Gävle är den enda konkurrerande högskolan som använ-
der sig av Cd-skivor i marknadsföringen. Den innehåller program och
kurskatalog samt övrig information om skolan. Högskolan i Gävle har
också en film på skivan som blir lite överdriven. Den handlar om en tjej
som går runt och berättar om högskolan vilket efter ett par minuter blir
mer överdrivet än informativt. På detta sätt ger Högskolan Dalarnas Cd-
skiva ett mer seriöst intryck. 

Sämre med Dalarnas Cd-skiva är att ingen information visas direkt i
fönstret. Antingen måste program öppnas eller så kommer nya fönster
upp. Det känns inte som att den är lika professionellt gjord. Gävles video
visas dessutom direkt i fönstret utan något stöd från programvaror. För
att se Högskolan Dalarnas film måste ett program installeras vilket kom-
plicerar det hela. 

Visitkortsformatet på Högskolan Dalarnas Cd-skiva är betydligt mer
praktiskt och väcker troligen mer uppmärksamhet.

4.2.11 Overhead-material
På Högskolan Dalarna saknas ett allmänt overhead-material som kan
användas av anställda på skolan. Till exempel bör det finnas ett sådant
material vid presentation av skolan på gymnasieskolor och vid möten
med näringslivet. Frågan är ifall andra skolor har ett liknande material.

Tio av elva skolor har ett allmänt overhead-material som kan användas
av anställda vid presentationer av den egna högskolan. Detta material
saknas på Högskolan Dalarna och i kapitel fem framgår det att detta
anses som ett problem av de anställda. 
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4.2.12 Internet
Vilket material går att beställa hem från Internet? Skolorna har blivit
markerade enligt följande: K = kurskatalog, P = programblad, Ä = ämne-
sinformation (eller institutionsindelad info). Svaren på denna punkt är
enligt vad som hittats vid besök på hemsidan. (Se referenslista för
Internetadresser.)

På samtliga skolors hemsida (inklusive Högskolan Dalarnas) är det
möjligt att beställa program och kurskataloger (även eventuella sommar-
kataloger). Men det är endast Högskolan i Gävle som har möjligheten till
att beställa hem information om enstaka program. Högskolan i Borås ger
möjlighet till att beställa material om diverse ämnen.

4.4 Övriga kommentarer
Högskolan i Kristianstad har nyligen genomgått omorganiseringar i hela
verksamheten. Detta har bidragit till att deras informationsmaterial
antingen är inaktuellt eller obefintligt. Det pågår ett projekt på informa-
tionsavdelningen med att strukturera broschyrer, trycka material på eng-
elska, producera overheadmaterial med mera. Svaren från Högskolan i
Kristianstad är baserade på situationen i dagsläget men till hösten 2002
kommer många förändringar i materialet att ske.

Värt att nämna är också att Högskolan i Jönköping är en stiftelse. Dess
verksamhet delas in i fyra olika fackhögskolor. I denna rapport har dessa
fackhögskolor behandlats som andra högskolors institutioner. För övrigt
har inga problem i undersökningen uppstått på grund av detta.

Kristina Knowles, informationschef vid Karlstad Universitet hade vid
intervjun en intressant frågeställning: »Är det verkligen någon idé att
dela upp materialet efter institutionerna? Vet ungdomar vad en institu-
tion innebär och vilka program som går under respektive?«, frågade hon
sig. Under intervjuerna i nästa kapitel var det också anställda på
Högskolan Dalarna som funderade på detta.

5. Intern analys
För att kartlägga vad anställda vid Högskolan Dalarna saknar för mate-
rial har intervjuer gjorts med 15 anställda. De utvalda har olika positio-
ner på höskolan, bland annat har studievägledare och ämnesansvariga
intervjuats. 

5.1 Enkät
Samtliga intervjuer har följt frågor enligt bilaga G. Dessa frågor har
anpassats för att enkelt kunna sammanställa svaren men ändå lämna
utrymme för personliga kommentarer. I enkätform är det lätt att avläsa
och ställa upp svaren.

5.1.1 Sammanställning av svar
Fjorton av de femton personer som tillfrågats använder idag overhead-
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material som de gjort själva till sina presentationer. Den enda som inte
gör det använder sig av gammalt material som producerats för många år
sedan. Kvaliteten på dessa material är mycket olika och det är sällan som
den grafiska profilen använts. Vid presentationerna delas ibland katalo-
gen eller den allmänna broschyren om Högskolan Dalarna ut. Ibland
kopieras eget material upp, till exempel kopior av overhead. Ett genom-
gående mönster som dykt upp vid intervjuerna är att de tillfrågade inte
vet vilket material som finns att använda. Många har inte hört talas om
den allmänna broschyren och vissa säger att de inte vet vilket annat
material som finns.

Majoriteten tror inte att den allmänna broschyren behövs i olika upp-
lagor. Vid undersökningen av andra högskolor visade det sig att ungefär
50% hade den allmänna broschyren i olika upplagor. Bland de högskolor
som har det så var förklaringen att gymnasieelever och näringsliv talar
olika språk. De högskolor som inte har det så är det oftast på grund av
ekonomiska skäl såväl som att även om näringsliv och gymnasiestude-
rande pratar olika språk, är »vinsten« för liten att producera olika mate-
rial. Samma teorier finns bland de nio som tror att olika upplagor inte
behövs. Det blir även dyrare att uppdatera materialet i framtiden om
flera upplagor används. De fyra personer som tror på en uppdelning vill
samtliga producera en allmän broschyr för näringsliv (forskningsinrik-
tad) och en för gymnasieelever. 

På fråga sex som handlar om vilket material som saknas kom många
olika förslag. 14 stycken saknar ett allmänt overhead-material såväl på
svenska som på engelska. Övriga förslag är allt från informationsblad om
ämnena, overhead om forskning samt forskningsbroschyr. Även här
märks tydligt att det saknas information till de anställda om vilket mate-
rial som finns på skolan samt att det saknas väldigt mycket material som
önskas bland de anställda.

Fråga sju handlar om informationsmaterialets struktur. Hur ska
högskolan strukturera det material som ska finnas?  Tolv av de intervju-
ade förespråkar att varje program bör ha något sorts enhetligt informa-
tionsmaterial. Detta i form att ett informativt blad, folder eller en bro-
schyr. Rune Norberg (2002) uttryckte det så här »Studenterna söker till
program och inte till institutioner, därför behöver varje program sitt eget
material«. Rolf Magnusson (2002) föreslår en broschyr för varje institu-
tion samt ett blad för varje program.

På fråga åtta svarar samtliga att ett allmänt overhead-material (eller
Power Point presentation) saknas. Fem av de tillfrågade föreslår att en
»grundserie« bör tillverkas och att några bilder kan bytas ut vid besök hos
olika målgrupper. Så har även tanken på informationsenheten varit
sedan projektet började. Utöver den »vanliga« informationen som bör fin-
nas på en allmän overhead-serie (t.ex. Programpresentation, forskning
och ekonomi) så är det ett antal som anmärkt att det är viktigt med fina
miljöbilder. De vill se bra bilder från Högskolan samt vackra bilder från
städer och naturen i Dalarna. Den vackra naturen kanske kan locka fler
studenter. Vackra miljöbilder förväntas ge en varm och välkomnande bild
av Högskolan Dalarna också.
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Personalen som intervjuats önskar främst den allmänna broschyren
och overhead-serien på engelska. Majoriteten tror att det räcker med
information på engelska. Detta med motivationen att de studenter som
ska läsa här måste kunna engelska och därför behövs inte material på
övriga språk. Varför den sista frågan med övriga språk togs med var för
att några få högskolor visade sig ha material på flertalet språk.

5.2 Betydelsen av overhead-bilder 
Detta examensarbete skulle delas upp i en fördjupning samt en praktisk
del som skulle omfatta produktion av overhead-material. Varför detta
inte gjorts går att läsa mer om under »Problem«. Trots att materialet inte
producerats kommer ändå betydelsen av ett bra overheadmaterial för-
klaras i detta avsnitt. Detta stycke kan även vara nödvändigt med tanke
på att overhead-material saknas på högskolan. Det material som finns
har inte heller tillägnats så mycket tid som det borde ha gjorts vid pro-
duktion.

Människans hjärna består av höger och vänster hjärnhalva. Den vänst-
ra halvan registreras konkreta saker som matematik, logik och ord. Den
högra hjärnhalvan aktiveras däremot av saker som fantasi, helhetsbilder
och kreativitet. Ord registreras i den vänstra halvan medan att lyssna
berörs till störst del av den högra hjärnhalvan. (Lundén m.fl. 1998). För
att fånga åhörarnas intresse och ge en helhetsbild av en presentation är
det därför oerhört viktigt med visuella hjälpmedel så att båda hjärnhal-
vorna aktiveras. Detta kan till exempel ske i form av overhead-bilder.
Studier har visat att av alla de intryck en åhörare får vid en presentation
står de visuella intrycken för hela 55% av de totala intrycken (Lundén
m.fl. 1998, s 86).

Författarna Lundén och Rosell nämner i sin bok »Presentationsteknik«
flera olika fördelar med overhead-bilder. Vid jämförelse av videofilmer är
fördelen med en overhead-projektor att lyset fortfarande kan vara tänt.
Att släcka lyset kan få åhörarna att koncentrera sig på annat än just fil-
men. Overhead-bilder är även mycket praktiska på så vis att det är
enkelt att gå tillbaka i presentationen och visa bilderna om igen. Risken
som finns med overhead-bilder är att många talare lägger ned för lite tid
på att producera materialet. »Bilderna bör vara tydliga, informativa och
trevliga att se på.« (Lundén m.fl. 1998, s 93) Det är viktigt att tänka på
att »En slarvigt handskriven overheadbild eller en bild med liten och tätt
maskinskriven text är en förolämpning mot lyssnaren och åskådaren«
(Fällman, 1996, s53).

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord och därför bör en nytän-
kande och informativ serie av overheadblad produceras för Högskolan
Dalarna. Detta material bör, som tidigare nämnts, användas vid diverse
presentationer av Högskolan för näringsliv, gymnasiestudenter och even-
tuellt andra intressenter. Som undersökningen visat används idag olika,
egenproducerat material av de anställda där den grafiska profilen oftast
inte används.
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Problem
Trots att projektet började några veckor för sent var förhoppningen att
hinna klart till vecka 22. Tyvärr så lyckades inte detta på grund av olika
anledningar.

Till en början var det tänkt att examensarbetet även skulle innehålla
en praktisk del där ett overheadmaterial till Högskolan Dalarna skulle
tas fram. Redan från början beslutades att manuset till overheadmateri-
alet skulle tas fram av informationschef Bertil Hammarström. Detta blev
hastigt framtaget vid ett möte. Trots att arbetet vid ett senare tillfälle
dragit över tidsplanen visade det sig att det slutgiltiga manuset ännu inte
var skrivet. Detta skulle ha resulterat i ett ännu mer försenat examen-
sarbete och därför togs beslut ihop med examinator samt handledare att
overheadproduktionen skulle strykas. Därmed utökades undersökningen
en aning för att ersätta det tomrum overheadproduktionen lämnade.

För övrigt har inte några problem uppstått under arbetets gång.
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Slutsats
Slutsatsen av alla intervjuer och undersökningar som gjorts i detta arbete
har visat att följande material bör finnas för att marknadsföra Högskolan
Dalarna:

• Utbildningskatalog.
• Allmän broschyr.
• Engelsk allmän broschyr.
• En broschyr/ordentligare blad om varje program.
• Engelsk broschyr om alla program som har undervisningsmöj

ligheter på engelska.
• Allmänt overhead-material för gymnasieskolor och näringsliv.

Det är viktigt att begränsa sig till detta material och inte göra några
utsvävningar (förutom vid speciella tillfällen). Resterande informa-
tionssatsningar bör göras på hemsidan. Nästan alla kontaktade högsko-
lor använder sig av den grafiska profilen, Högskolan Dalarna bör följa
detta exempel. 

Vid jämförelse av de rekryteringsenkäter som årligen görs har det
visat sig att Internet är den informationskanal som ökar mest. Men fort-
farande når utbildningskatalogen ut med information till flest personer.
Dessvärre har det visat sig att framsidan på Högskolan Dalarnas kata-
log inte tilltalar gymnasieeleverna vilket Högskolan i Kristianstads
framsida gör.

Det finns ett stort missnöje bland de anställda på Högskolan Dalarna
att det inte finns ett allmänt overheadmaterial att tillgå. Som det ser ut
idag producerar i princip var och en eget material när det istället skulle
kunna göras centralt.

Det saknas ett enhetligt utseende på Högskolan Dalarnas informa-
tionsmaterial, samt används inte heller den grafiska profilen i alla pro-
duktioner.
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Rekommendationer 
Följande rekommendationer är till informationsenheten på Högskolan
Dalarna och ska verka som riktlinjer för förbättringar. 

• Högskolan Dalarna har en grafisk profil och därför bör den användas.
På samtliga datorer bör typsnitten tillhörande den grafiska profilen
installeras. Allt material som skall visas både internt och externt måste
följa den grafiska profilen. Såväl tryckt material som diverse overhead-
material måste produceras med högskolans grafiska profil! 

• Information, alternativt informationsmöten bör skickas/hållas till de
anställda angående den grafiska profilen. 

• De programblad som finns på högskolan bör tryckas på ett papper med
högre ytvikt. Detta stärker känslan av att personen fått ett »ordentligt«
och informativt material i handen som därmed inger mer förtroende.

• Ett allmänt overheadmaterial bör snarast produceras åt skolan (som
dessutom följer den grafiska profilen!). Ett material som kan användas
vid presentation av skolan på gymnasieskolor och ett till möten med när-
ingslivet är det som i första hand saknas av de anställda. Samtidigt bör
en engelsk version produceras. Information bör därefter gå ut om att
materialet finns och var det finns tillgängligt på skolans nätverk.
Materialet skulle kunna produceras genom en sommaranställning, eller i
form av ett projektarbete, av till exempel en student på grafisk teknologi.

• Ett annat projekt som skulle kunna genomföras av till exempel en IT-
student som gör examensarbete är att undersöka vad som kan förbättras
på hemsidan. Hemsidan har fått bra omdöme i rekryteringsenkäterna,
men med den ökande betydelsen av hemsidan kan det inte skada att låta
den analyseras djupare för att så småningom förbättras.

• Allt tryckt material bör samlas på ett ställe på vartdera campus vid
Högskolan Dalarna. Detta för att ha en översyn på vad som finns samt
att de anställda enkelt ska kunna finna det material de eventuellt behö-
ver. 

• Gå även igenom med de anställda vid Högskolan Dalarna vilket mate-
rial som finns och var de kan finna det!

• Till informationsenheten bör även en grafiskt kunnande person anstäl-
las. Som det är idag är det mer marknadsföringsinriktad personal vilket
är bra, men en grafiker skulle kunna komplettera med sin kunskap.
Denna person skulle ansvara för den grafiska utformningen av material
samt den grafiska profilen.

Katrin Schiskin
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Materialundersökning

23



Diskussion
Det är nog inte alla som ser att en högskola mer eller mindre kan ses som
ett företag som erbjuder en tjänst. Därför tog jag med kapitel 1.2 och 1.3
för att djupare visa hur man kan se på en högskola. 

Vissa analyser av de övriga högskolorna har i viss mån varit svåra att
ta ställning till. Till exempel när det skulle undersökas ifall de andra
använder sig konsekvent av den grafiska profilen. Jag har bett om så
mycket informationsmaterial som möjligt av varje högskola men själv-
klart kan det finnas ett antal broschyrer som inte översänts där inte den
grafiska profilen använts.

Det har också varit svårt att greppa vilket material som verkligen finns
på Högskolan Dalarna. Materialet finns inte samlat på ett ställe utan är
placerat i buntar på olika platser på högskolan. Kanske det finns bra
material som jag inte fått se?

Till en början var jag mycket mån om att få göra något praktiskt som
produktionen av overhead-bilder. Men nu i efterhand känns det i alla fall,
trots utebliven overhead-produktion, som att jag fått användning av mina
grafiska kunskaper i analysen.
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Bilaga E 1(1)
Antagningsstatistik

Högskolan Dalarna Nya sökande till kurser 1545 1786 2113 1563
Högskolan Dalarna Nya sökande till program 6336 7979 8655 7439
Högskolan Dalarna Nya sökande, netto 7564 9242 10149 8490
Högskolan Kristianstad Nya sökande till kurser 2013 2902 3382 3540
Högskolan Kristianstad Nya sökande till program 7422 9540 9473 9378
Högskolan Kristianstad Nya sökande, netto 8906 11502 11811 11871
Högskolan i Borås Nya sökande till kurser 1959 2384 2133 2482
Högskolan i Borås Nya sökande till program 7346 8887 10016 9946
Högskolan i Borås Nya sökande, netto 8879 10739 11628 11782
Högskolan i Gävle Nya sökande till kurser 2928 3108 3284 2492
Högskolan i Gävle Nya sökande till program 7467 10485 12752 11879
Högskolan i Gävle Nya sökande, netto 10002 13016 15255 13543
Högskolan i Halmstad Nya sökande till kurser 2605 3969 5236 5483
Högskolan i Halmstad Nya sökande till program 10786 13478 16359 17443
Högskolan i Halmstad Nya sökande, netto 12553 15980 19410 20552
Högskolan i Jönköping Nya sökande till kurser 1814 2319 2748 3186
Högskolan i Jönköping Nya sökande till program 7775 9957 11962 13248
Högskolan i Jönköping Nya sökande, netto 9176 11651 13853 15478
Högskolan i Kalmar Nya sökande till kurser 2437 3316 4106 3661
Högskolan i Kalmar Nya sökande till program 10283 11843 13972 14665
Högskolan i Kalmar Nya sökande, netto 11966 14115 16649 17065
Högskolan i Skövde Nya sökande till kurser 639 1002 1220
Högskolan i Skövde Nya sökande till program 6509 7682 9244 9317
Högskolan i Skövde Nya sökande, netto 7016 8420 10075 9317
Högskolan på Gotland Nya sökande till kurser 852 1071 1296 1446
Högskolan på Gotland Nya sökande till program 2387 2754 3057 3575
Högskolan på Gotland Nya sökande, netto 3113 3625 4110 4805
Malmö högskola Nya sökande till kurser 5024 6322 7683 7448
Malmö högskola Nya sökande till program 12621 15347 18794 13749
Malmö högskola Nya sökande, netto 16548 20117 24380 19632
Mitthögskolan Nya sökande till kurser 3186 5106 5858 5981
Mitthögskolan Nya sökande till program 9030 12160 15339 16018
Mitthögskolan Nya sökande, netto 11507 16073 19539 19945
Mälardalens högskola Nya sökande till kurser 3258 4459 5421 6427
Mälardalens högskola Nya sökande till program 8727 10032 12237 13384
Mälardalens högskola Nya sökande, netto 11178 13149 15906 17686
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Bilaga G 1(1)
Enkät

Frågor Namn:

1. Vilka målgrupper träffar du?
Arbetslösa Gymnasieungdomar Arbetande Näringsliv    Övriga:        

2. I vilka situationer?
På högskolan På företag Gymnasieskolor   Mässor Annat:

3. Vilket material har du behövt använda?
Som du lämnar ifrån dig:
Som du själv använder vid presentationen:

4. Upplever du att den allmänna broschyren om Högskolan borde finnas
i olika upplagor till olika målgrupper?

Ja Nej Vet ej

5. Till vilka målgrupper?
Arbetslösa Gymnasieungdomar Arbetande Övriga:

6. Är det något speciellt material som du tycker saknas?
Exempel:

7. Hur skulle du vilja strukturera alla broschyrer?
Br. om varje inst. Br. om alla prog. Efter behov, ingen struktur
(som nu)
Annat:

8. Vilket OH-material behövs?
Ett allmänt Till näringsliv Till gymnasier Till komvux Annat:

9. Vilken information ska finnas på OH-bladen?
Exempel:

10. Vilket material ska översättas till andra språk?
Exempel:

11. På vilka språk bör vi ha information?
Eng Tyska Span Turk Arabiska Indiska Annat:


