
Framsidan 

Framsidan består av en bild på två personer som studerar på Karlstads universitet. 
Meningen med denna framsidebild är att den ska locka tittaren att öppna och se vad 
universitetet mer har att erbjuda. 
Tanken med hela broschyren är att man ska kunna kliva in i hur studentlivet kan up-
plevas för att kunna känna att man medverkar. Därav har vi främst valt bilder som 
innehåller människor. Bilderna ska vara så avslappnade som möjligt och inte verka allt 
för arrangerade. Denna bild vi valt representerar inte en oarrangerad bild utan känns 
tyvärr väldigt uppstyrd. Detta är inte den känslan vi vill komma åt, dock kan denna bild 
representera vår idé. Anlednigen till att förstasidan inte innehåller någon text är för att 
vi tror att det skapar intresse och nyfikenhet. Man måste tänka till för att minns vilket 
lärosäte broschyren kommer ifrån, alternativt att man måste bläddra igenom den för att 
förstå vart den kommer ifrån. 
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VÄLKOMMEN TILL 
ANDRA SIDAN! 

Olo tem volore sectatur?
Elendistiae nempore, sa dollesci is et 
venimporpore nam, occupta tuscip-
santur simaiorem reriscia suntusda-
mus, simporehendi dolupti busantis 
nimod quo odipsap itionse cullupt 
atibus sit quunt molupta pliquib us-
cillab iliqui dolore molorrum, iliqui 
voluptatios et oditisimi, ea dolent 
aut il maionem rem vid ut aut ilit a 
sequo oditatiis doluptatur?
Bea conse porectet, ipis namus quas 
sequia sum apidunt vendictur, nisi 
con core duntiasit, ipis aut ipsamus, 
acculpa riatur?
Pore ducia verum, sunt volesed 
maxim audandendi vel minullique 
nobis eostiatus.
Ores exceate molenit, nonsect

Första uppslaget

Denna sidan visar upp en karta på Sverige och Norge, då dessa länder är de enda som 
Karlstads universitet besöker på mässor. På kartan sitter en nål för att representera vart 
i landet Karlstad ligger, då våra respondenter påstått att behovet är viktigt eftersom det 
är vad blivande studenter vill veta. Det gröna gräset kopplar samman sommartemat 
som monterdesignen följer. 

Texten på vänstra sidan anspelar på den text på står i montern - Gräset är grönare på 
Karlstads universitet och anspelar på det gamla uttrycket - gräset är grönare på andra 
sidan. Därav kommer välkommen till andra sidan in som betyder Karlstads universitet 
i detta sammanhang. 

Överst på högersidan står texten “Gräset är grönare på Karlstads universitet” som 
även det kopplas ihop med monterns textrad. Att texten är ifylld i grönt gräs är för att 
länka samman gräset i orden med gräset i montern och på den roll-up med gräs på. 

Texten här ska bestå av en inledande välkomnande och rolig text. Den ska locka 
läsaren att vilja läsa vidare. Den bör inte va för lång, då antagandet är att det blir för 
svårtläst. 

Bilden till höger är i en polaroidform och representerar hur det kan se ut en dag på 
universitetet när studenter studerar i biblioteket. Texten ska vara lite lekfull som att en 
student har kommenterat på bilden för att ge en mer personlig känsla. 



KARLSTAD

Sed errum, quid ent omnis is et volo 
optatium, serspeliti coraeces vel ipsum 
sunt labor re, occaes sit, occum ium et 
quia alite porrum faccullique parum 
vero officiam reperem venditatiur?
Piendam, te et qui am ut harume si 
omnia cuptae officide nihille ntiatusto 

et omnimax imusam sam ra velibus 
endions erfersp eliquam que poriorum 
reniat voloreptat laut atia nem quo 
molorro eat optas et optatenit rereici-
unt dolupta doloribus, consed quat-
quates aut verovit aligendis debitae.

Andra uppslaget - Karlstad

Bilden överst på denna sida återspeglas i en roll-up och på så sätt knyter broschyren 
ännu en gång an till monterns design. 

Texten under beskriver i korthet hur Karlstad är som stad, vad man kan göra i stan och 
lite annan spännande information. Tanken är att sidan ska vara enkel men inte tråkig.

Denna sidan täcks av en helbild och ska beskriva hur Karlstad ser ut. Denna bild bör 
bytas ut då den inte representerar rätt bild av Karlstad. miljön vara synlig och bör vara 
med och solen bör skina eftersom det anspelar på “ Sola i Karlstad”. 

   Upphovsrätt för bild saknas.

   Denna bild ska föreställa en bild på soliga 
   Karlstad med människor i rörelse.



KARLSTADS UNIVERSITET

Olo tem volore sectatur?
Elendistiae nempore, sa dollesci is et 
venimporpore nam, occupta tuscipsan-
tur simaiorem reriscia suntusdamus, 
simporehendi dolupti busantis nimod 
quo odipsap itionse cullupt atibus sit 
quunt molupta pliquib uscillab iliqui 
dolore molorrum, iliqui voluptatios 

et oditisimi, ea dolent aut il maionem 
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doluptatur?
Bea conse porectet, ipis namus quas 
sequia sum apidunt vendictur, nisi 
con core duntiasit, ipis aut ipsamus, 
acculpa riatur?

Mittuppslaget- Karlstads universitet

Detta uppslag täcker en bild över universitetet en solig försommardag då studenter sit-
ter ute på gräsmattan och umgås och fikar. Denna bilden kopplar ihop temat med pick-
nick på ett bra vis samt att ilden återfinns i montern. Texten som står i en vit ruta med 
lägre opacitet ska innehålla information om universitetet och var man kan finna mer 
information om utbildningar och kurser osv. Forskningsdelen har vi valt att tona ner 
en aning då målgruppen på tjejer och killar i ålden 15-24 enligt våra antaganden inte i 
första hand är intresserad av att forska direkt efter gymnasiet. Fokus ligger därmed på 
att locka ungdomar till universitet samt om att utbudet är brett vad gäller  utbildningar 
och att de dessutom har hög kvalitet. 



Umgås
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Flottrace
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STUDENTLIV

Fjärde uppslaget - Studentliv

På denna sidan ligger en bild på gräs i bakgrunden. Bilden är fotad utanför universitet. 
På denna bilden ligger en vit ruta med lägre opacitet på där en text står skriven och 
beskriver hur studentlivet är i Karlstad. Vad man kan göra som student och vilka event 
man kan gå på och så vidare. 

På denna sidan sitter det fast en mängd bilder i polaroidformat. De är fastsatta med en 
illustrerad bit tejp för att ge en känsla av att en student har fotat lite bilder och tejpat 
upp på en vägg eller liknande. Bilderna med tillhörande text under beskriver bara några 
av de aktivitetet man som student kan göra. Dessa bilder är hämtade från olika källor 
och måste bytas ut till den riktiga broschyren. Dock ska de riktiga bilderna representera 
samma sak och gärna ge en känsla av att en student har fotat. Det ska vara bra kvalitet, 
men samtidigt ge en gedigen känsla av att inget är arrangerat i fotot utan att innehållet 
känns naturlig. 

Upphovsrätt för bild saknas.

Denna bild ska föreställa

 flottracet

Upphovsrätt för bild saknas.

Denna bild ska föreställa
en person som festar.



Emqui imolori atur? Fugiae doluptatat.
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KARLSTADS STUDENTKÅR OCH
UTLANDSSTUDIER

Femte uppslaget - Karlstads studentkår och utlandsstudier

På denna sidan står en rurbik överst med tillhörande text under på två spalter. Texten 
ska innehålla information om studentkåren som finns i staden samt att universitetet 
erbjuder utomlandsstudier. Texten bör inte vara för svårläst utan ska vara enkel att ta 
till sig, dock bör den vara innehållsrik och ge en bra bild av vad kåren arbetar med samt 
att det finns möjlighet till utlandsstudier. 

Denna sidan innehåller endast en bild på en karta. Bilden är hämtad från internet och 
måste bytas ut mot en egenskapad. Den föreställer världskartan och ska ge en bild av 
att man har hela världen för sina fötter om man väljer att studera här. 

Upphovsrätt för bild saknas.

Denna sida ska innehålla en bild på
världskartan.

  
  Upphovsrätt för bild saknas.

  Här ska en bild på kåren vara.



Karlstads universitet, 651 88 Karlstad
tfn 054- 700 10 00 Fax 054- 700 14 60
information@kau.se

KAU.SE

Sistasidan

Sista sidan innehåller avsändare samt logotyp för Karlstads universitet. Dessutom står 
det kontaktinformation. Denna information måste finnas med på trycksaken just för att 
följa den grafiska profilen som tydligt beskriver att alla trycksaker ska ha en avsändare 
och logotyp. 


