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Abstrakt 
Att skapa en grafisk profil kanske låter enkelt, men det är mycket svårare än vad man 

kan tro. Vad innehåller en grafisk profil? Hur börjar man? Vad ska man tänka på? 

Det finns många frågetecken när man ska skapa en grafisk profil, det är mycket man 

ska tänka på som man lätt kan glömma bort eller kanske inte ens vet om.  

Projektet är upplagt i två delar, en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska 

delen har vi samlat på en massa information som har utvärderats och sedan använts 

som grund för den praktiska delen. Den praktiska delen har lett till ett ramverk som 

kan användas för skapande av grafiska profiler oavsett tidigare erfarenheter. 
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Förord 
 

Uppdraget var att ta fram ett hjälpmedel som kan underlätta framtagning av grafiska 

profiler. Projektgruppen reagerade positivt till uppdraget och resultatet blev ett 

ramverk för framtagning av grafiska profiler som kan användas av en bred målgrupp. 

Projektgruppen är nöjd över arbetet som har pågått under en lång men väldigt rolig 

och lärorik period. 

Tack till handledaren Päivi Jokela. Tack till Bo Westerlund, Henriette Koblanck, Bo 

Uggla samt Morgan Rydbrink för hjälp med litteratursökningar. Vi vill även tacka 

våra testpersoner. 

Uppdragsgivaren är Linnéuniversitetet. 
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1. Introduktion 
En grafisk profil är en verksamhet eller produkts ansikte utåt. Den låter associationerna flöda hos 

användaren vid första anblicken. Som ägare av profilen vill man känna att dessa associationer dras 

mot positiva egenskaper och verksamheten bakom profilen. Associationer dras direkt genom färger, 

former och typsnitt, vad man vill ha är något säreget, någonting nytt som inte associeras med en 

konkurrent eller någonting dåligt och löjligt. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

Flera stora företag har idag valt att ta bort deras logotyp från den grafiska profilen och endast 

använda sig av deras figurmärke. För att kunna göra detta behövs egentligen bara en sak, tid. Under 

en lång tid har man använt figurmärket tillsammans med logotypen och på så vis har allmänheten lärt 

sig att dessa hör ihop med en viss verksamhet. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

Ju längre tid man väntar, desto fler människor lär sig detta och det idiom man skapat av figurmärket 

blir starkare. Nike ™ hade sedan 1971 använt sig av deras ”swoosh™”-märke tillsammans med deras 

logotyp. Typsnittet i logotypen ändrades en gång under 20 år men ”swoosh™”-märket har varit sig 

likt. Idag ser man figurmärket och vet direkt att det är en produkt av märket Nike ™, detta efter att 

ha använt logotypen och figurmärket tillsammans med produkter och verksamheter i 30 år. 

”Swoosh™”-märket har blivit ett idiom, någonting som inte betyder någonting för den som inte har 

haft kontakt med märket förut. Den som inte har sett Nike™’s logotyp tillsammans med figurmärket 

kan omöjligt koppla ”swoosh™”-märket till Nike™’s verksamhet. (Nike. 2010) 

Flera verksamheter väljer idag att anställa externa enheter för att skapa det som senare ska bli deras 

första kontakt med allmänheten. Detta kan resultera i onödiga men framförallt höga kostnader. Att 

som nystartad företagare kunna skapa sin egna grafiska profil skulle skära ner på kostnaderna 

avsevärt. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

1.1 Forskningsfråga 
Hur kan man förenkla framtagningen en av grafisk profil? 

Hur identifierar man verksamheten genom den grafiska profilen? 

Målet med detta arbete är inte bara att besvara problemformuleringen utan även att ta fram ett 

ramverk som ska användas vid framtagning av grafiska profiler. Ramverket ska kunna användas av en 

bred användargrupp och vägleda användaren i ramverket. Det ska inte ha några 

områdesbegränsningar utan ska kunna appliceras på profiler oberoende om de är till en produkt eller 

till exempel en verksamhet. Ramverket ska ses som ett hjälpmedel och inte en lagbok fylld med regler 

som ska följas till punkt och pricka.  
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1.2 Genomförande 
För att kunna svara på forskningsfrågan kommer information kring ämnena typografi, färglära och 

metaforer att samlas in. Vi kommer även att ta in information från grafisk profilering och 

trycktekniker. Dessa ämnen hoppas man kunna lösa forskningsproblemet samt fungera som en grund 

för ramverket. Ramverket kommer sedan att testas, resultaten av ramverket utvärderas och bidrar till 

förbättringar i ramverket.  

 

Figur 1 - generellt upplägg av arbetet 

1.3 Avgränsningar 
Fokus kommer att ligga på typografi och färglära men bakgrundsmaterial kring ämnena metaforer, 

företagsprofiler och trycktekniker kommer att finnas. En del avgränsningar kommer att ske i form av 

nedskärning av bakgrund. Marknadsföring kommer inte tas upp överhuvudtaget då ingen kunskap 

inom ämnet finns och man har inte resurser nog att bygga upp en stabil grund kring ämnet. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en bekantskap att stiftas med bakgrundsteorierna. En djupgrävning kommer 

att ske främst i ämnena typografi och färglära men även andra ämnen, bland annat metaforer och 

tryck kommer att ha en framträdande roll i detta kapitel.  

2.1 Typografi 
Typografi är läran om bokstavsformera, dess användning och de arrangemang de uppträder i. 

Bokstäverna förmedlar tankar, känslor, varningar och förhoppningar i budskap från en sändare till en 

mottagare. (Bergström. 2009) 

2.1.1 Alfabetets historia 

För flera tusentals år sedan så började människan att kommunicera och dokumentera om kunskap 

och upptäckter, då ritade man figurer och symboler på stenväggar och grottor. (Bergström. 2009) 

Cirka 3000år f. KR så utvecklade sumererna som bodde vid den södra delen av Mesopotamien 

kilskriften, till en början så byggde kilskriften bara på piktogram. Piktogram är tydliga symboler, och 

används än idag på till exempel toalettdörrar där vi ibland kan se en kvinna och/eller en man på en 

dörr. Sumererna utvecklade kilskriften i flera århundraden och piktogrammen försvann sakta men 

säkert från kilskriften. Istället så började man utforma mer abstrakta tecken som innebar olika saker 

beroende på sammanhanget. Antalet tecken blev färre ju längre i utvecklingen man kom, till en 

början fanns det cirka 2000 tecken och i slutet av utvecklingen cirka 600 tecken. (Koblanck. 2003) 

Under tiden som kilskriften utvecklades så uppfann Egyptierna en egen bildskrift som kallas för 

hieroglyfer. Hieroglyfskriften bygger på teckningar och tecken för ljud och stavelser. 

Hieroglyfskriften var redan från början ganska utvecklat och bestod därför endast av ett fåtal tecken 

och teckningar som sattes ihop till olika meningar och betydelser. Hieroglyfskriften är uppbyggd med 

tre sorters tecken, ideogram, fonogram och determinativer. Ideogram, är avbildade piktogram som 

står för ett visst ord eller begrepp i en stavelse eller ett ord. Fonogram, ett tecken eller bild som står 

för ett visst ljud. Determinativer, förklarar vilken betydelse ett tecken har i ett visst sammanhang. 

(Koblanck. 2003) 

Under 900-talet f. Kr så utvecklade fenicierna det troligtvis första alfabetet men dock så saknade 

detta alfabetet vokaler och kallas därav för konsonantskrift. Araméerna som var grannfolk till 

fenicierna utvecklade ett eget alfabet som var likt feniciernas alfabet, dessa två alfabet skulle sedan bli 

grunden till stora skriftspråk som den latinska skriften, hebreiskan och arabiskan. (Koblanck. 2003) 

Grekerna använde sig av både feniciernas och arameiska alfabetet för att skapa ett nytt alfabet, 

grekerna tog feniciernas alfabet som grund och lånade konsonanter från arameiska alfabetet som dem 
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sedan omvandlade till vokaler. Cirka 400år f. Kr hade grekerna 24 tecken i sitt alfabet där 17 

bokstäver var konsonanter och sju stycken vokaler. (Koblanck. 2003) 

Romerna är de folket som lagt grunden till dagens alfabet, när de cirka 300år f.Kr tog över Grekland 

så utvecklade man alfabetet och la till Y och Z, då bestod alfabetet av 21 tecken. Då var det ingen 

skillnad på U och V samt I och J, och det var bara I och V som fanns med i alfabetet. (Koblanck. 

2003) 

2.1.2 Typsnittsfamiljer 

Typsnitt går att dela in i olika familjer, varje familj har sina speciella särdrag som gör det möjligt att 

dela in dem i olika familjer. Inom en familj kan utseendet på typsnitten variera väldigt mycket. Under 

mitten av 1950-talet så arbetade en fransk typograf med namnet Maximilien Vox på ett system som 

delade in typsnitt i olika familjer. Det systemet kallas för ”The Vox Classification” och används 

internationellt i stor sträckning. Det finns många olika familjer men två övergripande familjer är 

antikvor och linjärer. Inom familjer finns det även underfamiljer och Garalder, Realer och didoner är 

exempel på underfamiljer till antikvor. Det som kännetecknar familjen antikvor är tydliga växlingar 

mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck samt att bokstäverna har seriffer(se fig. 2). Antikvor är 

ganska lätt att följa för ögat och lämpar sig därför på stora textmängder. (Koblanck. 2003) 

 

Figur 2 – bokstaven A i antikvor (inspirerad från Koblanck. 2003) 

 

Linjerär som också är en vanlig familj inom typsnitten, skiljer sig från antikvorfamiljen väldigt mycket 

då linjärer inte har några seriffer och det finns ingen skillnad på grundstreck och hårstreck utan på 

linjärer är de lika stora. Linjärer kan vara ganska svårlästa i större textmängder och därför bör man 
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undvika detta, däremot så fungerar linjärer väldigt bra bland annat på rubrik och bildtexter. 

(Koblanck. 2003) Förutom dessa två familjer finns det ytterligare typsnittsfamiljer: Mekaner, ganska 

kraftfulla och ser ut som linjärer med seriffer på. Skripter, är typsnitt med handskrifts karaktär. Och 

extremer(fristilar) är typsnitt som avviker från tidigare familjer och oftast utformas i samband med 

logotyper. (Koblanck. 2003) 

  

2.1.3 Synlig och osynlig typografi 

Bergström menar att man kan dela typografi i två generella grupper, ena gruppen kallas för synlig 

typografi och den andra för osynlig typografi. Synlig typografi innebär att bokstäver får en personlig 

utformning, och förstärker ett budskap, till exempel i logotyper och tidningshuvuden. Osynlig 

typografi är motsatsen till synlig typografi. Den osynliga typografin ska verka i tysthet som ett verktyg 

för sändaren att skicka ett meddelande till mottagaren, till exempel texten i skönlitteratur.  

(Bergström. 2009) 

2.1.4 Siffror 

Det finns många olika siffersystem, en siffra är en symbol som betecknar ett tal. Det siffersystem vi 

använder oss av härstammar från Indien men kallas för de arabiska siffrorna. I det arabiska 

siffersystemet som vi använder finns det två olika typer, den ena typen heter versala siffror där 

siffrorna har samma höjd som versala bokstäver i en text. Den andra typen heter gemena siffror har 

varierande höjder som oftast används tillsammans med gemena bokstäver.(Koblanck. 2003) 

2.2 Färglära 

2.2.1 Det synliga ljuset 

För att kunna se färger behövs ljus. Det ljus människan kan se är en form av elektromagnetisk 

strålning och ingår tillsammans med andra strålningar i det elektromagnetiska spektret (se fig.3). Det 

elektromagnetiska spektret visar vilka elektromagnetiska strålningar som är kända för människan, 

vilka våglängder de har samt vilken frekvens(svängningar per sekund) de har. Den strålning med den 

längsta våglängden är radiovågor som kan sträcka sig från 100 km ner till 1 cm. Den kosmiska 

strålningen, där bland annat gammastrålningen hör hemma, har en betydligt kortare våglängd då den 

ligger på ca 1Å (1 Ångström). Det ljus människan kan ta till sig och registrera kallas för det synliga 

ljuset och ligger på en våglängd mellan 750 Nm(nanometer) och 385 Nm. (Nilsson. 2008) 
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Figur 3 – elektromagnetiska spektret (inspirerad från Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

Som figuren visar är det bara en ytterst liten del av det elektromagnetiska spektrets omfång som kan 

uppfattas visuellt av människan. I det synliga spektret befinner sig de färger människan kan se. På 

våglängden 750 Nm befinner sig en varm röd färg och längst ner på det synliga spektret, våglängden 

385 Nm befinner sig den violetta färgen. Detta är lätt observerbart genom att framför ett 

projektorljus hålla en prisma som bryter ut ljuset till ett band av färger som sträcker sig från rött till 

orange – gult – grönt – blått och violett. Dessa färger kallas för spektralfärger eller prismatiska färger. 

(Nilsson. 2008) 

När spektralfärgerna tillsammans träffar ögat uppfattas det som vitt ljus. För att människan ska 

kunna uppfatta detta ljus som färger måste det studsa mot någonting. Det ljus som då studsar tillbaka 

mot ögat kallas för kulörer och är de färger som inte absorberas av ytan. När det vita ljuset når en 

gräsmatta studsar den gröna kulören tillbaka mot ögat och man uppfattar det då som färgen grön. De 

resterande våglängderna absorberas av gräsmattan och omvandlas till värme. (Johansson, Lundberg, 

Ryberg. 2008) 
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2.2.2 Hur ögat uppfattar färger 

På näthinnan i ögat finns synceller, det är syncellerna som registrerar ljuset. Det finns två olika sorters 

synceller varav den ena kallas för tappar. Tapparna registrerar både ljus och kulörer medan den andra 

sorten, stavarna, är mer ljuskänsliga och registrerar ljusets intensitet. För att tapparna ska kunna 

arbeta som bäst och registrera många färger behövs också mycket ljus. Ju mindre ljus det är desto 

mindre färger kan tapparna registrera. Vi märker detta genom att det blir mer svartvitt på natten 

(Johansson, Lundberg, Ryberg.2008). 

Det finns tre olika sorters tappar, dessa tappar är känsliga för olika områden, nämligen varsin 

tredjedel av det synliga spektret. En för blåa, en för röda samt en för det gröna området. Det sägs att 

människan kan urskilja ca 10 miljoner färger, vilket är enormt mycket mer än vad som används vid 

tryckning då man inte kan använda sig av så många färger. Istället använder man ett antal 

grundkulörer och genom blandningar kommer fram till andra kulörer. Givetvis kan man med denna 

metod inte återskapa varenda färg. För återskapning av bilder på en datorskärm används samma 

grundfärger som tapparnas känslighetsområden alltså blått, grönt och rött. Med dessa tillsammans 

med olika mängder ljus kan man återskapa flera färger och lura ögat att se de flera kulörer i 

spektrumet. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

2.2.3 RGB 

RGB står för Red, Green och Blue och är grunden för alla kulörblandningar och används av allting 

som arbetar med någon sorts ljuskälla, till exempel projektorer och TV-apparater. RGB är ett additivt 

kulörsystem då man adderar flera olika ljusintensiteter på tre olika färger. Skulle man öka ljusstyrkan 

till 100 % i dessa färger skulle man få färgen vit, stänger man av ljusintensiteten i färgerna skulle 

färgen svart komma fram. Har men full ljusstyrka på blått och grönt, medan man stänger av ljuset på 

den röda färgen får man fram färgen cyan, använder man grönt och rött får man fram gult och har 

man den gröna färgen avstängd får man färgen magenta. Dessa är de färger som ligger till grunden 

för kulörsystemet CMYK. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

För att visa hur det additiva kulörsystemet fungerar kan man använda sig av tre olika projektorer med 

olika färgfilter. Använder man dessa parallellt adderas ljusintensiteten vilket gör att med full ljusstyrka 

på alla tre färger kan få fram färgen vit. (Nilsson. 2008). 
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Figur 4 – Förklaring av hur RGB fungerar (inspirerad från Nilsson. 2008) 

 

Varje färg i RGB-systemet kan ha 255 stycken olika ljusintensiteter, När alla parametrar står på värdet 

255 visas färgen vit, sätter man parametrarna på 0 får man färgen svart då man inte har lagt till något 

ljus alls. Att ha 255 olika värden på 3 olika parametrar betyder att man kan skapa 255*255*255 olika 

färger, alltså ca 16,7 miljoner. Dessa färger är dock inte likadana överallt utan det finns flera faktorer 

som spelar roll, bland annat bildskärmsinställningar. Bildskärmar fungerar på det viset att den är 

uppbyggd av små pixlar. Pixlarna innehåller tre stycken olika ljuskällor, en grön, en röd och en blå. 

Genom att ändra ljusintensiteten i vardera färgkälla kan man återskapa olika färger. För att färgbilder 

på en bildskärm ska överföras till tryck på papper måste färgerna först konverteras till kulörsystemet 

CMYK, vilket är systemet som används till tryck. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.2.4 CMYK 

CMYK är till skillnad från RGB ett subtraktivt kulörsystem. Detta betyder att man inte adderar ljus 

till färgerna, eftersom CMYK används vid tryck låter man ljuset studsa mot bakgrunden och filtrerar 

istället bort de färger man inte vill ska visas. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Key color. 

Som key color används nästan alltid svart och är till för att förstärka skuggtätheten. Att man använder 

sig av K som Key color istället för B som Black är för att B redan var upptaget av Blå från RGB. I ett 

subtraktivt system kallas RGB för sekundärkulörer då de bildas av CMY som kallas för 

primärkulörer. På samma sätt kallas CMY för sekundärkulörer i det additiva kulörsystemet där RGB 

är primärkulörer. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

Ett subtraktivt kulörsystem filtrerar bort en del av det infallande ljuset genom att använda sig av 

transparenta färger. Man trycker färgerna och låter sedan ljuset färdas igenom dessa lager för att 
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sedan studsa på bakgrundsmaterialet och tillbaka till ögat. De färger som filtreras bort absorberas och 

omvandlas till värme. Genom att använda sig av samma metod som i det tidigare nämnda exemplet 

med projektorerna kan man lätt illustrera hur ett subtraktivt kulörsystem fungerar. Dock så använder 

man i detta fall endast 1 projektor(se fig.5). (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

Figur 5 – Förklaring av hur CMYK fungerar (inspirerad från Nilsson. 2008) 

 

Till skillnad från det additiva kulörsystemet där ljus adderas hela tiden då man har parallella 

projektorer så subtraheras här ljuset. Man låter ljuset gå igenom ett filter vilket subtraherar en del av 

ljuset, det återstående ljuset går därefter igenom ett filter till och det återstående ljuset efter det 

fortsätter sedan igenom ytterligare ett filter. Detta betyder att ljuset avtar hela tiden och man får till 

slut en brunaktig svart färg. Vad som avgör vad som ska filtreras bort och vad som ska studsa tillbaka 

är de färger man har tryckt med. Trycker man en bild med färgen Cyan kommer den att filtrera bort 

den röda färgen från det infallande ljuset och låta den bli omvandlad till värme medan den gröna och 

den blåa färgen släpps igenom och studsar tillbaka mot ögat och uppfattas som cyan. Detta för att 

den blåa färgen tillsammans med den gröna bildar färgen cyan (se fig. 5). (Johansson, Lundberg, 

Ryberg. 2008) 
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Figur 6 – Additionstabell för CMYK (inspirerad från Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

Vardera färg i CMYK-systemet släpper igenom två tredjedelar av det infallande ljuset. Trycker man 

alltså alla tre färger kommer inget ljus att reflekteras tillbaka. Detta resulterar i att man ser den 

brunaktiga svarta färgen, vad man gör i tryck för att undvika detta är att lägga till svart som förstärker 

den färgen och gör den till svart. En stor anledning till varför man lagt till en Key color var att de 

flesta trycktexter är i svart. Då är det bättre att istället för att lägga tre lager med transparent färg, 

lägga ett svart lager(se fig. 7). (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

Figur 7 – Förklaring av hur Key color fungerar (inspirerad från Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

När allt ljus absorberas av ytan omvandlas alltså alla färger till värme. Ett välkänt exempel på detta är 

när man har en svart t-shirt på sig en solig dag. Ljuset absorberas då av färgen och omvandlas till 

värme, därför blir det varmare med en svart tröja. Har man däremot en vit tröja så reflekteras större 

delen av ljuset bort och tas inte upp av kulören på tröjan. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

En stor skillnad mellan de två olika systemen är att RGB använder sig av värden mellan 0-255 för 

olika ljusintensitet, medan CMYK använder sig av procentsatser. För att få fram en varmröd kulör i 
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RGB-systemet är koden R=255 G=0 B=0. För att få fram en varmröd färg i CMYK-systemet där 

man använder sig av procent skriver man istället C=0% M=100% Y=100% K=0%. (Johansson, 

Lundberg, Ryberg. 2008) 

2.2.5 Dekorfärger 

Dekorfärger används när man vill trycka en särskild kulör med bara en tryckfärg, främst handlar det 

om färger som är svåra att återge i vanligt fyrfärgstryck (CMYK) eller om man bara vill undvika 

användningen av rastertoner. Det är väldigt vanligt vid bland annat tryck av logotyper, grafiska 

profiler och förpackningar. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

2.2.5.1 Pantone Matching System 
Pantone matching system, eller PMS, är det mest använda systemet för dekorfärg. Systemet har sin 

grund i 9 stycken grundfärger, speciellt utvalda efter dess kulör och användbarhet. Utifrån dem har 

man skapat färger, totalt finns 1 114 stycken. Varje färg består av en definierad blandning av de nio 

grundfärgerna. Färgerna är namngivna enligt ett siffersystem, siffrorna gör det enkelt att se vilken 

kulör det är men inte hur den ser ut. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 

Pantone-systemet har en större färgrymd än CMYK då Pantone kan visa mer mättade färger. CMYK 

lurar ögat genom att använda sig av rastertoner då man ska visa en ljusgul färg medan Pantone visar 

en ljusgul färg rakt igenom. 

 

Figur 8 – bilden visar skillnaden mellan CMYK(till vänster) och PMS(till höger) (inspirerad från Johansson, 

Lundberg, Ryberg. 2008) 

 

Pantonefärger används mest vid framtagning av logotyper och mindre trycksaker hos företag. 

Anledningen är att Pantone har en större färgrymd än CMYK och kan visa bättre färger. Detta 

skapar en del komplikationer vid konverteringen från Pantone till CMYK. Ett välkänt exempel på 

detta är när företag har med deras logotyper i dagstidningar vid reklam, sponsring etcetera. Logotyper 

blir då inte likadana då företagen troligtvis använt sig av Pantone’s färger vid framtagningen av 

logotypen och dagstidningarna trycks med CMYK-färger. (Johansson, Lundberg, Ryberg. 2008) 
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2.2.6 NCS 

Natural Color System är ett färgsystem som används för att namnge och definiera flera av de 

miljontals färger som finns. Systemet utgår ifrån 6 stycken grundfärger. Grundfärgerna är Röd, Blå, 

Grön, Gul, Svart och Vit. Dessa färger säger vi är rena färger som inte kan återskapas med hjälp av 

andra (med undantag för grön). Svart och Vit kallas för icke-kromatiska elementarfärger och de andra 

för kromatiska elementarfärger. Vad NCS-systemet gör är att definiera hur mycket av 

elementarfärgerna som finns i färgen och utifrån dessa namnge kulören. (NCS. 2010) 

 

 

Figur 9 – tredimensionell modell av NCS färgrymd (NCS. 2010) 

Den tredimensionella modellen ovan kallas för NCS Färgrymd(se fig. 8) och innehåller alla färger. I 

färgrymden finns alla färger men för att enklare kunna placera ut dem och namnge dem har man 

delat upp den tredimensionella modellen i två stycken tvådimensionella. För att enkelt kunna placera 

ut och namnge färgerna har man delat upp den tredimensionella modellen i två stycken 

tvådimensionella. Den ena är NCS färgcirkel (se fig. 9) där man kan få fram kulören. Den andra är 

NCS färgtriangel (se fig. 10), triangeln visar hur stor del ljushet, mörkhet och mättnad det är i färgen. 

(NCS. 2010) 
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Figur 10 – NCS färgcirkel (NCS. 2010) 

Ovan ser vi NCS färgcirkel, cirkeln är ett horisontellt snitt igenom färgrymden och visar vilken färg 

det är och hur stor del av den färgen det är. Man ser att den markerade färgen (Y90R) är gul med 90 

% rödhet i sig. Varje kvadrant mellan två elementarfärger innehåller 100 steg, men det är bara var 

tionde som är utmärkt i färgcirkeln. (NCS. 2010) 

 

 

Figur 11 – NCS färgtriangel (NCS. 2010) 

Den andra modellen visar ett vertikalt snitt igenom NCS färgrymd och kallas för NCS färgtriangel. 

Då man i färgcirkeln kan få fram vilken kulör det är kan man med färgtriangeln ta reda på hur mycket 

ljushet, mörkhet och mättnad det är i färgen. Bokstäverna ii triangeln är S (svarthet), W (vithet) och C 

(mättnad). För att läsa ut namnet på en färg tar man reda på kulören, kulören i detta fall är Y90R (en 

gul färg med 90 % rödhet) och fås från färgcirkeln. Efter det vänder man sig till färgtriangeln för att 
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läsa ut hur stora delar ljushet, mörkhet och mättnad det är. Man börjar med att skriva ut hur mycket 

svarthet det är (S). Efter det skriver man ut hur mycket mättnad det är, vitheten skrivs inte ut då det 

är de resterande procenten. Färgen i figur10 är alltså S 1050 Y90R, 1050 betyder att svartheten i färgen 

är 10 % och mättnaden är 50 %. Vitheten i färgen är alltså de resterande procenten, alltså 40 %. 

Y90R betyder att det är en gul färg med 90 % rödhet i sig. S:et i början betyder att NCS-färgprovet är 

ett standardiserat färgprov tillverkat och utgivet av Skandinaviska Färginstitutet AB och NCS Quality 

Centre i enlighet med NCS Quality Management och Edition 2 kvalitetskrav. (NCS. 2010) 

2.3 Grafisk Design 
Visuell kommunikation är precis som det låter, kommunikation med hjälp av vårt visuella sinne. För 

ungefär femtio år sedan så började man använda begreppet grafisk design istället för visuell 

kommunikation. Grafisk design används för att framföra ett budskap till en tänkt målgrupp. Grafisk 

design används överallt, från företags profiler till produkter och förpackningar. Därav finns det 

många olika områden inom grafisk design vilket kräver att folk som jobbar med grafisk design inte 

bara är grafiskt yrkeskunniga utan även kan olika teknik och produktionsprocesser för att få fram rätt 

budskap med hjälp av rätt tekniker beroende på olika områden. Dagens teknik utvecklas hela tiden 

vilket kräver att man hela tiden anpassar sig och lär sig om det nya som kommer ut hela tiden. 

(Koblanck. 2003) 

2.3.1 Funktionell- och emotionell grafisk design 

Grafisk design brukar brytas ut till två större grupper, den ena gruppen kallas för funktionell grafisk 

design. Funktionell grafisk design är mer strukturerad, man arbetar efter tydliga grafisk element och 

särskilda regler. Tidningar är ett exempel på funktionell grafisk design, man ser tydligt hur tidningar 

har olika rutor och spalter där de sätter in text och bilder. Detta gör att mottagaren på ett enkelt sätt 

kan hitta och direkt ser kopplingar mellan text och bilder.  

Den andra gruppen kallas för emotionell grafisk design och är mer kaotiskt uppbyggd. Man använder 

inte regler och formelement, utan bilder och typografi flyter in i varandra. Emotionella grafisk design 

är mer fri konst där designern arbetar mycket med fria händer. (Koblanck. 2003) 

2.3.2 Form och innehåll 

Form och innehåll är viktiga attribut som används inom grafisk design. Form står för olika grafiska 

element som sätts ut på en viss yta och innehållet är själva budskapet som skall nå mottagaren. Det är 

viktigt att man har en bra kombination av form och innehållet, för om form och innehåll inte går åt 

samma håll finns risken att mottagaren blir förvirrad och inte förstår budskapet. Däremot så kan en 

bra kombination av form och innehåll förtydliga budskapet ännu mer. Former fungerar även som 
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kompasser i orienteringen av grafisk design. Man kan med hjälp av former styra vart mottagaren skall 

ta vägen. (Koblanck. 2003) 

”Less is more” myntades av den tyske arkitekten Ludwig Mies van der Rohe, med det menar han att 

ju mer renodlat och sparsamt man använder formelement ju tydligare blir budskapet till mottagaren. 

(Koblanck. 2003) 

2.3.3 Grafisk design inom nationell- och internationell nivå 

Färger och former kan tolkas på olika sätt beroende på vart i världen vi befinner oss, här i Sverige 

kan vi tycka att vissa färger är väldigt bra och passande medan andra länder kan tycka att just de 

färgerna är stötande. Det är därför viktigt att kolla upp hur saker och ting upplevs, speciellt om det är 

något som når ut internationellt. Det finns undantag hos vissa grupper av människor, som med bland 

annat ett gemensamt intresse inte bryr sig om just de traditioner om hur färger och former upplevs. 

(Koblanck, 2003) 

2.3.4 Gestaltlagar 

Gestaltlagar är ett begrepp som uppstått från psykologi där man pratar om gestaltpsykologi. 

Gestaltpsykologi fungerar som ett sinne som vår hjärna använder, detta sinne ordnar och hjälper oss 

att gruppindela saker och ting på några olika sätt. I början av 1900-talet forskades det ganska mycket 

inom gestaltpsykologin och de forskningarna har fört fram tre gestaltlagar som man oftast pratar och 

använder sig utav.(Bergström. 2009)  

De tre gestaltlagarna är: 
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Närhetens lag: Om vi har två eller flera saker som är närliggande varandra så upplever vi att de hör 

ihop, om samma saker skulle ligga en bit från varandra skulle vi inte uppfatta att de hör ihop. 

 

Figur 12 – exempel på närhetens lag (inspirerad från Koblanck. 2003) 

Likhetens lag: Om vi ser att saker liknar varandra så uppfattar vi det som att de hör ihop, det kan 

vara just färgen eller form och eventuellt både färg och form som stämmer överens. 

 

Figur 13 – exempel på likhetens lag (inspirerad från Koblanck. 2003) 
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Sluthetens lag: Om något sätts ihop inom en ram eller någon slags avgränsning upplever vi att de 

hör ihop, oberoende på om de ser likadana ut eller inte.

 

Figur 14 – exempel på sluthetens lag (inspirerad från Koblanck. 2003) 

Utöver dessa lagar så finns det fler som man inte brukar nämna då de mer eller mindre faller bort när 

man tillämpar dessa lagar. De andra lagarna fungerar mer som riktlinjer till hur de tre lagarna här över 

skall fungera.(Bergström. 2009) 

2.3.5 Företagsprofiler 

När man pratar om företagsprofiler tänker många enbart på den grafiska profilen, vi ser hela tiden 

företagets logotyp, färger, reklamer och färg & form som vi associerar till företaget. Men 

företagsprofiler är mycket mer än bara det. När vi är ute och shoppar ser vi ofta bilar med 

företagsnamn och människor som går runt i jackor med olika företagsnamn, även om man inte 

tänker på det så representerar dem företaget när dem har företagets namn på sig, och om de då 

uppför sig olämpligt och någon tar illa upp finns det risk att man förlorar kunder eller blivande 

kunder på det viset. (Bergström. 2009) 

2.3.5.1 Profil och identitet 

Det är lätt hänt att man blandar ihop ett företags identitet och profil, identiteten kan ses som själen i 

företaget, den visar företagets inre sida. Att man har gröna arbetströjor eller prickig slips, företagets 

årliga innebandyturnering eller vad för musik som strömmas i företagets lokaler. Identiteten är alltså 

något som man indirekt inte visar för allmänheten men ändå finns där. Profilen däremot bygger på 

identiteten men är den sidan man visar utåt mot allmänheten. Genom att använda miljöbilar och 

handla ekologiskt så uppfattar allmänheten företaget som ett miljötänkande företag. Att man löser 

interna konflikter och problem som uppstår innan man väljer att gå ut till allmänheten om problemet. 

Vilka visioner företaget har är väldigt viktigt att man visar allmänheten. Man brukar prata om att varje 
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företag har tre profilkategorier, den första profilkategorin är Individuella profilen som handlar om 

personalens framtoning, hur personalen beter sig utåt mot allmänheten och hur ledningen i företaget 

framstår sig. Den andra profilkategorin är miljöprofilen, där man uppfattar företagets miljötänkande 

beroende på hur man väljer interiörer och exteriörer utifrån vår miljös perspektiv. Den tredje och 

sista profilkategorin är visuellprofil, denna profil anspråks av företagets mål, visioner och hur man 

visar företagets logotyp och grafiska profil. (Bergström. 2009) 

I uppstarten av ett företag bör man sätta upp kärnvärden, kärnvärden är ord som beskriver vad 

företaget står för nu och kommer stå för i framtiden. Kärnvärden sätts upp av ord och består oftast 

av tre till fyra ord. (Koblanck. 2004) 

2.3.5.2 Den grafiska profilen 

Koblanck(2003) pratar om att den grafiska profilen ingår i den visuella profilen(tredje profilkategorin) 

som även kallas för corporate identity. Det som brukar ingå i den grafiska profilen är: 

• Logotyp 

• Företagssymbol som kompletterar logotypen  

• Typsnitt, som används genomgående medföretagets namn och logotyp 

• Användande av logotyp på följande: 

o Visitkort 

o Brevpapper 

o Pressmeddelande 

o Trycksaker 

o Förpackningar 

o Skyltar 

o Annonser 

o Hemsidor 

o Bilar, kläder och andra företagsprodukter 

2.3.5.3 Logotyp 

Logotypen är kärnan för ett företag när det handlar om den visuella profilen. Logotypen ska påvisa 

företagets affärsidé. Logotypen fungerar även som en spegelbild till företagets tjänst och skall 

dessutom skapa förtroende och tillit, man måste akta sig så att logotypen inte går emot 

företagsprofilen. Det finns några saker som är viktiga att tänka på när det gäller logotyper, den ska 

vara lätt att känna igen, vara lätt att utläsa, fungera både som stor och liten beroende på sammanhang, 

fungera i färg och svartvitt och den bör vara tidlös.  Men det allra viktigaste är att logotypen skiljer sig 

från mängden, man ska inte kunna misstolka en logotyp för en annan eller bli anklagad för plagiat. 

(Bergström. 2009) 
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Bergström (2009) skriver att logotypen är själva namnet i ett speciellt typsnitt, utöver logotypen 

brukar företag ha ett företagsmärke som även kan kallas för figurmärke. Detta märke bör likt 

logotypen skilja sig från mängden och inte likna någon annans märke. Riktigt kända och inarbetade 

märken kan användas utan företagets logotyp då folk med bara märket kan känna igen företaget. Man 

brukar dela in företagsmärken i fyra olika kategorier, de fyra kategorierna är:  

• Ideogram, beskriver idén med själva företagets verksamhet. 

• Piktogram, är en förenklad stiliserad bild 

• Figurbild, består av en bild som symboliserar företagets verksamhet 

• Bokstavsmärken, kallas även för monogram och är ett märke uppbyggt i bokstäver 

 

2.4 Trycktekniker 

2.4.1 Xerografi 

Xerografi baseras på färgpulver, elektrisk laddning och upphettning. Tekniken finns i bland annat 

laserskrivare och kopiatorer. Vad som sker är att man låter en yta på en snurrande konduktor gå 

igenom en del steg. Det första steget är att ladda upp ytan med elektronisk laddning. Efter det 

passerar ytan en oktagonal (åttkantig) spegel som bryter ut en laserstråle över den elektrisk laddade 

ytan. De punkter laserstrålen träffar tappar laddningen och blir neutrala. Tredje steget är 

upptagningen av toner (färgpulver). Tonerna har motsatt laddning för att fästas på de punkter på 

konduktorn som ännu inte blivit träffade av laserstrålen. Därefter passerar konduktorn pappret, 

pappret har en starkare laddning vilket gör att tonerna attraheras och förs över till pappret. Tonerna 

sitter nu fast på pappret endast med hjälp av en svag laddning. Pappret går igenom ett sista steg av 

värme och fysisk press för att ”smälta” och trycka fast tonerna på pappret. Konduktorn snurrar 

vidare och torkas av med en borste och proceduren upprepas. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.1.1 Resultat 
Xerografi arbetar mycket med elektroniska laddningar och en laserstråle för att avgöra vart färgen till 

slut ska finnas. Upplösningen på resultatet påverkas främst av tre stycken saker, dels är det stegen 

som stegmotorn tar, hur små tonerpartiklarna är och hur bra skärpan och storleken på laserstrålen är. 

Har man finare tonerpartiklar blir upplösningen bättre. Samma sak gäller skärpan på lasern, ju finare 

laserstrålen är, ju finare kan den markera ut de punkter som ska bli neutrala och tappa laddningen 

(Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008). 

När man trycker med färgpulver löper man stor risk att resultatet kan bli något suddigt då 

tonerpatriklarna är svåra att hålla på plats. Några partiklar kommer säkerligen att flytta på sig en aning 

vilket gör att kanterna kan se aningen luddiga ut. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 



 
- 20-  

2.4.1.2 Pappret 

Pappret är en viktig del i xerografin då flera faktorer processen påverkas av just pappret. Man får inte 

ha ett för slätt papper då tonerna kan ha problem att fästa på det, man kan heller inte ha några 

papperstyper som skadas i det sista steget då man värmer upp pappret till en temperatur av 200 

grader Celsius. Det får heller inte vara för tjockt eller för sladdrigt då det kan skada skrivaren och 

matningen. Fukthalten i pappret spelar stor roll då de påverkar upp- och urladdningen av pappret. 

När man trycker med flera färger så låter man pappret gå igenom samma procedur 3 gånger (En för 

varje CMYK-färg) och hela tiden försvinner fukthalten i pappret. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 

2008) 

 

2.4.2 Bläckstråle 

Namnet bläckstråle beskriver tekniken väldigt väl, det är alltså små droppar av bläck som sprutas på 

ett papper. Proceduren är långsam och kostsam men resultaten blir bra. Bläckstråletekniken är en av 

de tekniker som skapar det finaste resultatet, alltså högst DPI (Dots Per Inch) då man kan få upp till 

9600, till skillnad från xerografin som kan göra upp till 1200 DPI. Men i och med att 

bläckstråletekniken är så pass kostsam och långsam tillför det att den bara nyttar sig vid tryck av få 

exemplar. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

Bläckstråletekniken kan delas upp i två olika tekniker, den ena jobbar med att kontinuerligt spruta ut 

en stråle bläck på pappret och med hjälp av ett elektriskt fält styr man bort bläcket på de ställen som 

inte ska färgläggas. Den andra tekniken arbetar på nästa sätt, dock sprutar den inte ut en kontinuerlig 

stråle utan enbart droppar. Dropparna sprutas på dess plats och korrigeras med hjälp av ett elektriskt 

fält. Det förstnämnda gör att upplösningen blir skarpare då man med större precision kan placera ut 

färgerna. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.2.1 Resultat 

Likt resultatet av xerografi kan färgerna lätt hamna utanför det givna området och man kan uppfatta 

det som ”stänk”. Detta gör att resultatet kan se aningen luddigt ut. Använder man fel typ av papper 

kan en fjäderspridning uppstå, när droppen träffar pappret vidgas färgen till en yta tre gånger så stor 

som droppens. Vid fel val av papper kan detta ökas och fjäderspridning blir ännu större och gör 

resultatet mer otydligt. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.2.2 Pappret 
Pappret är viktigt när man använder sig av bläckstråletekniken. Man vill att färgen ska torka så fort 

som möjligt för inte skapa blödningar, att färger blandas med varandra. Man vill heller inte att 

pappret i torkningsfasen ska ändra dimension (krympa och skapa ”vågor”).  (Johansson, Lundberg, 

Ryberg, 2008) 
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2.4.3 Offset 

Offset är den vanligaste trycktekniken och används för att trycka allt ifrån visitkort till dagstidningar. 

Grundprincipen för offsettryck är att man har tryckande och icke-tryckande ytor på en 

cylinderformad tryckplåt. Det finns två varianter av offsettryck där den ena är ark offset och den 

andra rulloffset, det som skiljer dem åt är att de är anpassade att trycka på redan utskurna ark (ark 

offset) eller ifrån pappersrullar(rulloffset). Rulloffset brukar användas vid större upplagor, från ca 

15 000 till 1 000 000 medan ark offset passar till mellan 500 och 50 000 exemplar. Offsettryck 

använder ett samspel mellan färg, vatten och tryckformer och kallas för den litografiska principen. 

(Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

Tryckplåtarna har tryckande ytor och icke-tryckande ytor. De icke-tryckande är täckta av ett 

vattenlager medan de tryckande stöter bort vatten och attraherar den feta tryckfärgen. (Johansson, 

Lundberg, Ryberg, 2008) 

 

2.4.3.1 Ark offset 

Ark offset används för att trycka allt ifrån reklamblad och broschyrer till visitkort. Namnet ark offset 

säger att man trycker på redan utskurna ark där man matcher storleken på arket med storleken på 

tryckpressen. Främst handlar det om storlekar mellan A6 till A0. Pressarna finns med flera olika 

färgalternativ, allting från en färg upp till tolvfärgsutföranden. Efterbehandlingen vid arbete med ark 

offset sker helt separat. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.3.2 Rulloffset 

Rulloffset används vid tryck av större upplagor, bland annat dagstidningar och foldrar. Här har man 

inte samma frihet i storleksvalet utan måste anpassa sig efter pressens storlek. Heatset är en teknik 

för att torka tryckfärgerna. Man torkar färgerna innan efterbehandlingarna genom att låta rullen gå 

igenom en ugn med en temperatur på ca 200 grader Celsius. Värmen i ugnen är beroende på 

rullbandets hastighet. Därefter sänks temperatur ner till 20 grader. Motsatsen till heatset är coldset 

där man låter färgen torka av sig själv. Resultatet av heatset är bättre än coldset men aningen sämre 

än ark offset.  

Coldset används vid tryckning av dagstidningar och reklamblad, trycksaker med kort livslängd. Detta 

gör också att man brukar använda sig av att ett sämre papper när man trycker med coldset-tekniken. 

(Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.3.3 Resultat 

Offset är den vanligaste av alla trycktekniker. Anledning är att det är billigast att använda i längden 

samt att resultatet blir bättre än andra liknande tekniker. Textåtergivning med hjälp av offsettryck är 

bättre än till exempel bläckstråle och xerografi då de hade en förmåga att få texten att bli lite 
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”luddig”. Med hjälp av offsettekniken skiljs färgerna tryckande och icke-tryckande ytor åt så pass 

mycket att man kan få klara och skarpa kanter. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.4  Flexografi och Djuptryck 

Flexografin är en teknik som använder sig av nivåskillnader för att trycka, precis som djuptryck. Med 

hjälp av flexografi kan man trycka på många olika material, allt ifrån metall till tunt tyg. 

Nivåskillnaderna är mellan de tryckande ytor och icke-tryckande, precis som en stämpel. 

Tryckformen kallas för flexokliché och är oftast gjord av gummi eller plast. Eftersom att materialet 

på klichén är så mjuk måste mottryckssidan vara hård. Djuptryckstekniken är liknande men tvärtom, 

istället för att de utåt stickande ytorna täcks med färg fyller man istället utgjutningarna med färg och 

man får då som ett raster som trycks. Tryckplåten är hård och man har istället en mjuk mottryckssida. 

Denna mottryckssida gör att tryckmaterialet trycks ner i utgjutningarna och får färg på det viset. 

(Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

2.4.4.1 Resultat 

Med flexografin kan resultatet bli utsmetat då flexoklichén är mjuk och den ”glider” fram på 

trycksaken. Eftersom att djuptrycket använder sig av ett raster så blir även text rasteriserad vilket 

betyder att man kan se att bokstäverna är uppbyggda av små punkter, textåtergivningen blir inte lika 

bra som i offsettryck. Färgtryck däremot blir bättre då de inte ”manglas” ut på pappret som i 

offsettryck. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 

Med flexografi kan man använda sig av nästan vilket material som helst, bara det är platt eller runt. 

Vid djuptryck är det viktigt att man använder sig av ett papper som är bestrukna eller kalandrerade 

papper. Papper som har god ytjämnhet. Har man inte det riskerar man att få punkter som inte har 

fått någon färg. (Johansson, Lundberg, Ryberg, 2008) 
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2.5 Metaforer 
Idag används metaforer i näst intill varje mjukvara och på varje webbplats. Genom att använda sig av 

bra metaforer ger man användaren någonting att gå efter genom att göra liknelser vid den verkliga 

världen. Valet av metaforer har hög prioritet och är väldigt viktigt vid framtagningen av ett digitalt 

medium. Dock så finns det en hel del faror vid användning av metaforer. Det finns tre stycken 

huvuddelar, eller dominanta paradigm inom ämnet metaforer, implementationscentrerade, 

metaforiska och idiomatiska. Implementationscentrerade gränssnitt använder sig av metaforer för att 

visa hur systemet och funktioner är byggda. Det metaforiska beskriver hur människan handlar på 

intuitioner medan den idiomatiska visar att valen grundas i saker man lärt sig och kommer ihåg sedan 

tidigare. När man pratar om metaforer i sammanhanget gränssnitt och design handlar tänker vi 

metaforer på det visuella planet, en bild representerar någontings attribut. (Cooper, Reimann, Cronin, 

2007) 

 

2.5.1 Implementationscentrerade gränssnitt 

De flesta mjukvaror idag använder sig av detta då de visar vad varje funktion gör och betyder. Varje 

funktion eller handling har sin egen knapp. Desto mer vi använder oss av ett 

implementationscentrerat gränssnitt, desto mer lär vi oss av det. Därför kallas det för ett ”lärande” 

gränssnitt.  

Den implementationscentrerade är den lättaste att bygga upp, varje gång någon ny funktion behöver 

läggas till så är det bara för programmeraren att lägg till funktion med en ny knapp och testa. Det är 

lätthanterligt, bland annat vid felsökningar. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 

I och med att detta är ett ”lärande” gränssnitt lämpar sig denna teknik bäst för den erfarne eller den 

som använder systemet mycket, då varje funktion visas och har sin plats. Men de flesta användare har 

varken tid eller intresse för att lära sig nya saker hela tiden och vill hellre slutföra uppgiften än att 

behöva kunna ett system.  

”Most people would rather be successful than knowledgeable.” 

   Cooper, Reimann, Cronin, 2007 

Organisationscentrerad (org-chart centric) gränssnitt liknar det implementationscentrerade, det 

fungerar på ungefär samma sätt. Man visar inte upp hur användaren tänker kring sidan utan sidan 

byggs upp på samma sätt som den organisation som är bakom sidan. Man måste alltså som 

användare lära sig vad som finns bakom gränssnittet för att komma åt den information man vill. 

(Cooper, Reimann, Cronin, 2007). 
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2.5.2 Metaforiska gränssnitt 

Att göra handlingar grundade i sin intuition är något som görs i de metaforiska gränssnitten. Vi ser en 

bild och utifrån vad vi förknippar den med antar vi att den har den funktionen. Vi litar på dessa utan 

att egentligen begripa oss på vad som sker bakom, alltså har vi tagit ett steg ifrån det 

implementationscentrerade gränssnittet. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 

Intuition är något mellanting mellan instinkt och saker vi redan lärt oss. Instinkt är när man handlar i 

ett helt nytt sammanhang t.ex. att ett litet barn förknippar en arg hunds stora tänder med fara. Man 

handlar då utan någon medveten tanke. Intuition är ett steg till, man handlar utan en medveten tanke 

men handlingen grundar sig i saker som man lärt sig innan. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 

Exempelvis handlar vi intuitivt när vi använder sax-ikonen i Microsoft Word genom att koppla saxen 

med klippa ut. Man använder ikonen men man vet egentligen inte vad som sker bakom gränssnittet.  

Men metaforer kan också ge bakslag. Metaforer har en tendens att fungera sämre ju större ett system 

blir. Att använda sig av stora ikoner var väldigt vanligt då diskarna inte var små och kunde således 

inte innehålla väldigt många filer. Men desto större diskarna blev, desto fler filer kunde man lagra på 

dem och de stora ikonerna blev då ohanterliga och klumpiga. Det är också svårt att som veta om 

designern och användarna har samma syn på en metafor. Det är väldigt lätt att designern gör 

metaforer utifrån dennes perspektiv och användaren ser det som något helt annat. (Cooper, 

Reimann, Cronin, 2007) 

2.5.3 Idiomatiska gränssnitt 

Med idiomatiska gränssnitt tar man ytterligare ett steg från den implemtationscentrerade. Man 

använder sig av ikoner som egentligen inte har någon visuell koppling till funktionen. Detta betyder 

att det helt och hållet beror på användarens tidigare erfarenheter med bilden. Har man inga tidigare 

erfarenheter med ett idiom är det omöjligt för en att veta vad det betyder. (Cooper, Reimann, Cronin, 

2007) 

Mycket av de grafiska element vi ser idag är idiomatiska, drop-down menyer, fönster och ”stäng-

rutor”. För den som inte har fått någon tidigare uppfattning om vad det är, är det omöjligt att säga 

vad det är eller vad det gör.  

En vanlig datormus, utseendet säger ingenting om vad det är eller vad den gör. Men det är otroligt 

lätt att lära sig använda den. Vi bryr oss inte hur den fungerar, bara den låter oss föra muspekaren 

från en plats till en annan och varje småbarn kan använda dem efter att ha fått en 3 sekunders lång 

visning. Detta är idiomatiskt lärande. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 

Människan tänker ofta att det är svårt, jobbigt och tidskrävande att lära sig en ny mjukvara då ens 

erfarenhet ofta är kopplad till det implementationscentrerade gränssnittet. Då blir det svårt och 

jobbigt då man måste veta hur systemet fungerar för att kunna använda det effektivt. Det mesta man 
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kommer ihåg är saker man har lärt sig utan att ha märkt det, minnen av ansikten, melodier eller 

möbleringen av rum. Man förstår inte varför ett ansikte ser ut på ett sätt, men man vet om att man 

har sett det för att man kommer ihåg det. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 

Flera företag har använt sig av logotyper som för den ovetande inte har någon koppling till företagets 

verksamhet (Olympiska spelens 5 ringar, Mitsubishi’s tre stjärnor). Men när man väl har lärt sig 

kopplar man alltid dessa idiomatiska bilder till dess företag. En Windows-användare känner igen sig 

och skaffar sig en uppfattning då han ser Windows flygande fönster, även fast det inte är någonting. 

(Cooper, Reimann, Cronin, 2007) 
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3. Metod 

3.1 Planering 
För att besvara forskningsfrågan kommer data att samlas in främst kring ämnena typografi och 

färglära. Även andra ämnen berörda av problemet såsom information om grafiska profiler, tryck och 

metaforer kommer att samlas in. När en grund finns skapas ett ramverk för framtagning av grafiska 

profiler. Ramverkets syfte är att hjälpa till och inspirera användaren vid framtagningen av en grafisk 

profil. Det kommer att innehålla tips och vad man bör tänka på vid de val man ställs inför när man 

skapar en grafisk profil. Ramverket testas och resultaten av testerna utvärderas.  

 

Figur 15 – generellt upplägg för framtagning av ramverket 

3.2 Upplägg 
Testpersonerna kommer att få användartestet tillsammans med instruktioner(se bilaga 1) och 

ramverket(se bilaga 2). Testet är uppdelat i tre delar, två scenarier samt ett utvärderingsformulär. 

Upplägget på scenariona är att skapa delar av en grafisk profil till ett fiktivt företag. Det första 

scenariot kommer att genomföras utan hjälp av ramverket. Därefter i det andra scenariot får 

testpersonen hjälp av ramverket för att färdigställa delarna. Den tredje och sista delen består av ett 

utvärderingsformulär. Användartestet skickas till testpersonerna som själv väljer när och hur de utför 

uppgiften men ska samtidigt följa de regler som är uppsatta för testet. Det är även testpersonerna 

själva som tar tiden på sig. Formuläret ska fungera som ett komplement till scenariona för att ta reda 

på tankar bakom de val som gjordes samt synpunkter på ramverket. Testpersonerna lämnar sedan in 

sina användartest genom att maila in alla uppgifter och utvärdering till oss. 

Testet kommer vara tidskrävande, projektgruppen räknar med att vardera scenario tar en timme och 

formuläret besvaras på 30 minuter. En deadline kommer att finnas för inlämning av resultatet. 

Testpersonen själv väljer miljö, arbetssätt och liknande.  
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Figur 16 – vägen till ett färdigt ramverk 

Insamling av data kommer att ske dels i form av resultat av tester men även från ett frågeformulär. 

Formuläret är utformat som en kompletterande del till resultatet av testet. Resultaten kommer att 

sammanställas och renskrivas för att lättare kunna få en övergripande blick av testresultaten.  

Antalet testpersoner kommer att vara 5-6 personer då databehandlingen kommer att vara 

resurskrävande.  

3.3 Datainsamling, utvärdering och databehandling 
Insamling av data kommer ske i två former, den första formen är resultaten av testerna och den 

andra är svaren från utvärderingsformuläret. Användartestet kommer att vara kvalitativ med fem till 

sex stycken testpersoner. Alla testpersoner kommer att vara anonyma. När all data är insamlad 

kommer det att sammanställas för att sedan utvärderas. Sammanställningen kommer ske i form av 

statistik på det data som går, skriftliga synpunkter kommer att listas upp. När all data har 

sammanställts kommer den att utvärderas och användas för att komplettera och förbättra ramverket. 
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4. Resultat 
Identifieringen av en verksamhet genom dess grafiska profil sker främst igenom färger och former, 

då dessa attribut är de man ser först. I användartesterna har ett klart mönster framkommit, våra 

testpersoner anpassar färgvalen efter verksamheten, inte bara med hjälp av ramverket men också 

utan. Många hade redan vid första kontakt med företagen skaffat sig associationer till bland annat 

färger och former.  

4.1 Ramverk 
Med bakgrunden som teoretisk bakgrund har man byggt ett ramverk. Ramverket innehåller tips och 

riktlinjer för skapande av grafiska profiler. Syftet med ramverket är att det ska fungera som ett 

hjälpmedel för den som vill ta fram en grafisk profil. Ramverket är inte fyllt med regler och lagar som 

man måste följa likt en lagbok. Snarare är det byggt för att tipsa och fungera som en inspirationskälla 

för användaren. Man ska se möjligheter och inte begränsningar med ramverket. 

Den är uppbyggd på fyra kapitel, grunder, färg & form, tryck & webb samt profilprogram. I 

grunderna går man igenom det teoretiska som bör göras innan man sätter igång med det grafiska 

arbetet. I färg & form kommer delar som logotyp och figurmärke in medan man i tryck & webb 

fokuserar på olika medier profilen kommer visas i. Profilprogrammet är det sista kapitlet där man har 

exemplifierat olika delar såsom, brevpapper, visitkort och kuvert.  

 

Figur 17 – utdrag från ramverket som visar ingress till kapitel 1 Grunder 
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Figur 18 – utdrag från ramverket som visar ramverkets innehåll 

4.1.1 Grunder 

Kärnvärden fungerar som grundstenar för ett företag eller en produkt. Kärnvärdena ska beskriva 

företaget/produkten och skall vara konstanta, därmed även kunna motstå tillfälliga förändringar. Det 

är därför viktigt att man väljer rätt kärnvärden från första början och håller fast vid i dessa. 

Kärnvärden skrivs ut i ord och inte meningar. 

Stycket ovan kommer från ramverket kapitel 1- kärnvärden, informationen till det stycket är taget 

från bakgrundsdelen 2.3.5.1 profil och identitet 

“Beroende på om man kommer lansera internationellt eller nationellt så måste man göra lite 

anpassningar. För att förhindra misstolkningar och kränkningar måste man undersöka vad 

kulturen/kulturerna associerar olika färger och former med. Färger uppfattas olika och betyder olika 

beroende på vart man är någonstans. I vissa kulturer betyder en färg en sak medan den någon 

annanstans betyder motsatsen.” 

Stycket ovan kommer från ramverket kapitel 1- internationellt eller nationellt, informationen till det 

stycket är taget från bakgrundsdelen 2.3.3 Grafisk design inom nationell- och internationell nivå. 

4.1.2 Kapitel 2 - Färg & Form 

“Färgerna är en stor del av den grafiska profilen och är bland det första som ses. Flera företag idag 

har färger i deras logotyper och figur- märken som gör att endast färgen ensam blir förknippad med 

företag- et. För att välja rätt färger gäller det att tidigt sätta sig med ledningen och bestämma vad det 

är man vill förmedla med den grafiska profilen. Vilka egenskaper man vill avspegla. 
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När man sedan ska ta fram färger bör man välja fram en basfärg som används mest och detta 

kommer även fungera som ett kännetecken för företaget/produkter, till basfärgen bör några 

komplementfärger tas fram som används i samband med basfärgen. Detta gör att man hela tiden 

använder samma färger med rätta färgkoder och det blir då lättare att bli kännetecknad för det.” 

Stycket ovan kommer från ramverket, kapitel 2 – färg. Stycket är framarbetat med information från 

bakgrundsdelarna 2.3 Grafisk design och 2.3.5 Företagsprofiler. 

“Typsnitt är minst lika viktigt som färgval, likt färger kan ett typsnitt kopplas till ett visst 

företag/produkt. Många filmer och tv-spel använder egna typsnitt och man ser snabbt kopplingen 

när folk använder de typsnitten. Det finns ett antal olika typsnittsfamiljer men det viktiga som man 

bör tänka på är att logotypen kan använda typsnitt från vilken familj som helst, men om man ska 

skriva brödtexter så ska man välja typsnitt beroende på hur mycket text det är som skall skrivas ut. 

Skriv- er man mindre texter är det bättre att använda sig av linjärer medan längre texter bör användas 

med antikvor då antikvor är lättare att läsa i större textmängder.” 

Detta stycke är fortsättningen i ramverkets kapitel 2 – typsnitt. Med hjälp av information från 

bakgrundsdelarna 2.1.2 Typsnittsfamiljer, 2.1.3 synlig och osynlig typografi samt 2.1.4 siffror har 

stycket skrivits. 

“Logotyp är något som väldigt ofta blandas ihop med figurmärke, logo- typ är själva namnet för ett 

företag eller en produkt i ett visst typsnitt medan figurmärket är ett komplement till logotypen i form 

av en figur eller symbol. 

Logotypen bör spegla verksamheten/produkten, använd kärnvärdena till detta. En logotyp bör vara 

tidlös, med detta menas att inte välja något som är ”inne” just nu, detta kan leda till att man måste 

byta logotyp efter några år, och att byta en logotyp kan vara en stor kostnad samt mycket jobb. 

Förutom det så kan man förlora kunder som blir för- virrade i övergången. Man bör även försöka 

skilja sig från mängden och inte efterlikna någon annan, risken finns annars att man blir anklagad för 

plagiat samt att man vill vara unik och bli igenkänd för det man gör. Börja gärna med snabba skisser 

på papper och fortsätt sedan när du är nöjd med att arbeta vidare med logotypen på datorn. När du 

arbetar på datorn bör du välja ett program som arbetar med vektorgrafik.” 

“Figurmärket används som ett komplement till logotypen och bör likt denna återspegla verksamheten 

eller produkten. Idag väljer flera företag att minska exponeringen av deras logotyp och använda 

figurmärket mer. För att göra detta och lyckas krävs det att man har lärt allmänheten vad logotypen 

symboliserar. Det har man gjort genom att under en lång tid använd logotypen tillsammans figur- 

märket vid verksamheten.” 

Dessa två stycken är från ramverket kapitel 2 – logotyp och figurmärke.  Informationen till dessa 

stycken är framtagna från bakgrundsdelen 2.3.5.3 Logotyp. 
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4.1.3 Tryck och Web 

“Det mesta av din grafiska profil kommer att tryckas på papper t.ex. visitkort, annonser och 

brevpapper. Det finns flera olika trycktekniker som alla passar till olika ändamål. För det mesta 

kommer du att trycka med ark offset, det är den vanligaste trycktekniken som även har väldigt hög 

kvalité. Ark offset trycker på redan utskurna ark, främst handlar det om storlekar från A0 till A6. 

Vid tryck på lite mer udda föremål t.ex. glasflaskor passar tekniken screentryck bäst. Screentryck 

använder sig av en väv som släpper igenom färg på de tryckande ytorna. När väven är på plats lägger 

man på färgen och drar ut den med hjälp av en spatel över tryckbäraren. Med screentryck kan man 

trycka på i princip vilket material som helst, bara det är runt eller platt. 

När man trycker sina logotyper och figurmärken på papper brukar man använda sig av dekorfärger. 

Dekorfärger är färdigblandade färger och mer mättade färger vilket gör att logotyper och figurmärken 

blir snyggare än vad de blir i vanligt CMYK-tryck. 

Pappersval är ytterst viktigt, fel papperstyp kan ge ett fel intryck. Styva, tjocka papper brukar oftast ge 

ett lyxigare intryck än ett tunt papper. Dock så betyder inte det att man ska trycka allting på ett styvt 

papper, det gäller att anpassa papperstypen efter vad det är som ska tryckas.” 

Detta stycke är från ramverket kapitel 3 – tryck och web.  Informationen till dessa stycken är 

framtagna från bakgrundsdelen 2.4 tryck tekniker.  

 

4.1.4 Profilprogram 

Hela det här kapitlet är en sammanställning av tidigare kapitel i ramverket, genom att sätta ihop alla 

delarna kan läsaren lättare se helheten i slutresultatet. 

 

4.2 Tid 
Den beräknade tidsåtgången var en timme per scenario och 30 minuter till utvärderingsformuläret, 

dock så växlade tidsåtgången avsevärt (se fig. 19). Flera gjorde scenario ett fortare än beräknat medan 

det andra scenariot tenderade till att ta längre tid än beräknat. Det kom in flera olika resonemang 

kring tidsåtgången, testpersonerna ansåg att den information man fick i ramverket tillförde tid då 

flera av de val man gjorde var grundade på flera faktorer vilket man inte tagit hänsyn till i scenario ett 

eftersom man inte hade kunskap och vetskap om det. I scenario ett var det till exempel inte många 

som tog hänsyn till vart verksamheten skulle befinna sig. I ramverket finns det riktlinjer som säger att 

man borde göra en undersökning som avser att undersöka vart verksamheten kommer att hålla till 

och grunda besluten på den undersökningen. Färger eller former som kan också skulle undersökas på 

samma sätt var något testpersonerna inte tog hänsyn till.  
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De personer som gjorde scenario två på kortare tid ansåg inte att ramverket var en begränsning utan 

snarare en inspirationskälla och hjälpmedel som underlättat val. 

 

 

Figur 19 – Tidsåtgång för scenariona, till hö. Scenario1 och till vä. Scenario 2 

4.3 Svårigheter 
Logotyp kommer i denna del att innefatta både begreppet logotyp och figurmärke. Det moment 

testpersonerna hade mest problem med i scenario ett var logotypen och figurmärket (se fig. 20). 

Svårigheterna var främst okunnighet i bildbehandlingsprogram eller brist på intresse för formgivning. 

Någonting som uppfattades som problem var att kunna skapa en balans i logotypen. Man ville spegla 

verksamheten men man ville heller inte vara övertydlig eller för långsökt i designen. Vid användandet 

av ramverket förminskades svårigheterna, flera testpersoner hade inga större problem med något 

moment i testet (se fig. 21).  
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Figur 20 – Bilden beskriver svårigheter som testpersonerna har upplevt under scenario 1 

I formuläret fick testpersonerna på en skala ett till tio svara på hur svårt de upplevde att de olika 

scenariona var. Svaren pekar alla åt samma håll, de visar att majoriteten av testpersonerna tyckte att 

skapandet av en grafisk profil med hjälp av ramverket underlättade arbetet gentemot att arbeta utan 

ramverket. 

 

Figur 21 – Bilden beskriver svårigheter som testpersonerna har upplevt under scenario 2 

4.4 Identifiering 
Flera testpersoner valde att identifiera företagen med hjälp av färger. Gräsklipparen AB blev oftast 

förknippad med gröna, somriga färger och dessa användes också i logotyper och figurmärken. 
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Bankmännen AB hade ofta inslag av färger och former inspirerade av pengar och säkerhet, såsom 

grönt och blått. 

 

Figur 22 – Bilden visar färgvalen bland testpersonerna, till hö. Scenario 1 och till vä. Scenario 2 

Färgvalen grundades i de associationer testpersonerna drog efter att ha fått en inblick i företagets 

verksamhet. Gräsklipparen AB, företaget ifrån scenario ett, förknippades av samtliga testpersoner 

med färgen grön. Testpersonerna använde sig alltså av gröna färger, utan hjälp av ramverket. I 

scenario två använde merparten av testpersonerna sig av blåa nyanser då de anser att det symboliserar 

trygghet och säkerhet.  
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5. Diskussion 

5.1 Frågan 
Hur identifierar man verksamheten genom den grafiska profilen? 

Hur kan man förenkla framtagningen en av grafisk profil? 

Med forskningsproblemen ville vi ta reda på vad i en grafisk profil som identifierar en verksamhet 

om det är färgval och typsnitt eller kanske hur man visar sin profil, eller till och med en kombination 

av de båda. Utöver detta så valde vi att ta fram ett ramverk för att besvara det andra problemet, ett 

ramverk som guidar användaren och bara fungerar som ett hjälpmedel vid sidan framtagningen. Vi 

har sedan valt att göra användartester på ramverket för att se hur användaren tänker och vad som är 

problematiskt vid framtagning av en grafisk profil. 

5.2 Teori och bakgrund  
Vi har lagt ner ganska mycket arbete på att bara leta fram information och vi hittade litteratur som 

kunde användas till att skriva en bra bakgrund, vi hade däremot svårt att hitta artiklar och 

kompendium som innehöll information som vi kunde användas oss av. Varför vet vi inte kanske 

berodde detta på att vi sökte med fel termer eller att vi helt enkelt sökte på fel ställen. Detta har lett 

till att vi inte jämfört all information vi har fått in vilket inte är så bra då vi skulle vilja ha minst två 

källor att kunna jämföra informationen för att få ett bättre validerat resultat. Men nästintill alla 

information vi har fått in har vi ställt emot liknande fakta för att försäkra oss om att det är en säker 

källa och vi har även kollat igenom källor i de olika litteraturerna för att försäkra oss om att datan är 

validerad. 

 

5.3 Måluppfyllnad 
Målet med arbetet var att besvara forskningsfrågan samt att ta fram ett ramverk för framtagning av 

grafiska profiler. Resultaten från användartesterna besvarar båda forskningsproblemen.  

Hur identifierar man verksamheten genom den grafiska profilen? 

För att besvara detta problem lät vi användare skapa delar ur en grafisk profil, vi lät dem alltså inte 

identifiera någonting, vi lät dem skapa någonting som ska identifieras. Vi lät dem börja i andra änden. 

Detta arbetssätt gjorde att de identifierade en verksamhet och formgav identifieringen. I 

formgivningen använde man sig främst av färger beskrivning till verksamheten. Identifieringen sker 

alltså främst i färgvalen, men väldigt beroende på vad det är för verksamhet.  

Hur kan man förenkla framtagningen en av grafisk profil? 
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För att kunna svara på problemet var vi tvungna att först ta reda på vad vi menar med ordet förenkla. 

Till slut kom vi fram till att det främst handlade om att underlätta för användaren genom att visa vilka 

val man borde göra, vad man ska tänka på vid delarna i den grafiska profilen. Men framför allt vill vi 

att ramverket ska fungera som en inspirationskälla. 

5.4 Användartester 
Användartestet var upplagt i tre delar där de två första delarna var att ta fram en grafisk profil åt ett 

fiktivt företag, i första delen utan ramverket och andra delen med ramverket som hjälp, den sista 

delen var ett utvärderingsformulär där testpersonerna fick tala om vad som var svårt och lätt samt 

egna tankar kring testet, de fick även svara på frågor om ramverket. Bland annat hur mycket hjälp 

ramverket hade varit och om de saknade något i ramverket, men även hur man skulle kunna förbättra 

ramverket. 

Vi fick tyvärr inte tag på allt för många testpersoner och troligtvis berodde detta på att vårt 

användartest var ganska tidskrävande, men vi fick tag på fem testpersoner vilket räckte för att kunna 

validera vårt ramverk. Självklart hade man fått ett mer validerat resultat om man hade haft fler 

användartester, men vi är nöjda med resultatet av det vi har fått in och testpersonerna har varit 

positivt ställda till ramverket och beskrivit det som ett bra hjälpmedel. Detta var det svar vi letade 

efter. Utvärderingen var kvalitativ och vi hade som sagt ett lågt antal testpersoner. Hade vi haft fler 

testpersoner skulle resultatet vart mer validerat, men vi anser att resultatet vi har fått fram är ett 

validerat resultat. 

Reliabiliteten för testen kan ifrågasättas eftersom testpersonerna har gjort användartesten på egen 

hand utan oss närvarande för frågning om oklarheter, det har istället blivit att testpersonerna själva 

har fått tolka frågorna på sitt egna vis om det har varit några oklarheter. Frågorna kan uppfattas som 

ledande. Tiden som har lagts ner för framtagningen av utvärderingsformuläret borde varit mer för att 

få fram ett bättre utvärderingsformulär vilket troligtvis skulle leda till ett mer validerat samt reliabilitet 

svar. Eftersom frågorna skulle då ha varit mer genomtänkta. 

5.5 Ramverket 
För att besvara en utav våra problem så valde vi att ta fram ett ramverk som kan användas vid 

framtagning av grafiska profilen, detta ramverk ska vara en guide, hjälpmedel och inspirationskälla 

och inte några lagar som man ska behöva följa strikt. Ramverket vi tagit fram innehåller basdelar med 

basinformation och det går givetvis att gräva ner sig djupare men det är inget måste för att få fram en 

bra och tydlig grafisk profil. Ramverket är upplagt på såsätt att man först får en grundlig information 

över varje del och vad det innebär för att man ska förstå vad det är man ska göra. Efter det så listar vi 

upp tips och hur man kan gå tillväga och till sist så visar vi ett exempel som fortlöper under hela 
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ramverkets gång. På så sätt så kan användaren känna sig trygg i användandet och även se exempel 

som underlättar då man kan kolla om man gör rätt eller fel egentligen.  

Ramverket är uppbyggt i olika kapitel och det finns 4kapitel, Grunder, Färg & Form, Tryck & Web 

och Profilprogram. 

Ramverket har testats mot ett par användare som har fått göra ett användartest och sedan utvärdera 

testet samt ramverket. Samtliga testpersoner har varit positiva till ramverket och oberoende på 

tidigare erfarenheter har alla testpersoner ansett att ramverket har varit till hjälp i olika former, vissa 

har lärt mig mycket nytt medan andra har fått en uppdatering på vad som gäller och till och med fått 

en bättre uppfattning om vad olika begrepp egentligen betyder och till vilken nytta de är. 

 

5.6 Förbättringar och fortsatt arbete 
Ramverket går som sagt inte så djupt på varje del utan förklarar väldigt ytligt men tillräckligt för att 

användaren ska förstå vad det handlar om vilken nytta de olika delarna har. Man skulle kunna 

fördjupa varje del mer för att få ett bättre ramverk som kan användas av en ännu bredare målgrupp. 

För detta krävs det att mer tid läggs ner för att fördjupa sig inom de olika ämnena. 

Man kan även komplettera ramverket med fler delar inom grafiska profiler, delar som nödvändigtvis 

inte behövs för att få en komplett grafisk profil men en djupare grafisk profil.  

Men för att få ett bättre resultat av ramverket skulle även fler användartester behöva göras och med 

fler människor med samma tidigare erfarenheter för att kunna verifiera hur pass mycket djupare man 

behöver gå i ramverket för att kunna bredda målgruppen av användare. Med fler användartester 

skulle man få ett mer validerat resultat.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Användartestet för ramverket 

Förklaring	  av	  testet	  och	  villkor	  
Regler vid utförandet av användartestet 

• Alla testpersoner är anonyma. 
• Börja med scenario1 där du följer instruktionerna och tar fram den grafiska profilen UTAN 

ramverket, gå sedan vidare till scenario2 där du använder dig utav ramverket. 
• Lägg cirka 1timme på varje scenario(endast riktlinje, du får mer än gärna lägga ner mer tid). 
• Tjuvkolla INTE i ramverket innan du börjar på scenario2 
• Ta tiden när du gör de olika scenariona och skriv sedan ner dem i utvärderingsformuläret. 
• När du är färdig med testerna ser vi gärna att ni fyller i utvärderingsformuläret för att hjälpa oss 

att undersöka ditt resultat. 
• Total tid som vi vill att ni lägger ner är cirka 2,5timmar, där det går åt 1timme per scenario samt 

30minuter för utvärdering. Detta är ingen begränsning utan ett riktmärke för att vi inte ska upp 
hela tiden tid. 
 

Som tack för att du hjälper oss så får du en gratis biobiljett när du lämnar tillbaka ditt test till oss. 

Om du skulle vilja ha ramverket efteråt så kan du säga till oss det i samband med att du lämnar in 

ditt användartest så skickar vi ut vårt ramverk till dig när det är helt färdigställt. 

 

Tack på förhand önskar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Patrick Iu            Mathias Westin  
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Scenario	  1	  –	  Gräsklipparen	  AB	  
Företag:  

Gräsklipparen AB 

Sysselsättning:  

Gräsklipparen AB är ett lokalt företag som håller till i Kalmar-regionen, företaget klipper och 

trimmar gräsmattor, häckar, buskage mm. 

Uppgift: 

Ta fram en grafisk profil innehållande följande saker: 

• Kärnvärden 
• Logotyp 
• Figurmärke 
• Färgval 
• Typsnitt 
• Visitkort 

Hjälpmedel: 

Vi ser att du helst inte använder något ramverk utan kör på fri hand, använd gärna papper och 

pennor för att göra tidiga skisser och sedan om tiden finns mer utförligt på datorn med hjälp av 

Photoshop eller något annat bildhanteringsprogram. 

Ordlista: 

Kärnvärden – 3-4 ord som beskriver företagets verksamhet, och hur företaget är. 

Logotyp – företagets namn i ett visst typsnitt. 

Figurmärke – ett komplement till logotypen i form av en figur/symbol. 

Färgval – olika färger som kan tänkas användas av företaget. 

Typsnitt – vad för slags typsnitt som kan användas i samband med företagets profil. 

Visitkort – ett kort i storlek 86x54mm med företagets namn och företagsinformation.  
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Scenario2	  –	  Bankmännen	  AB	  
Företag:  

Bankmännen AB 

Sysselsättning:  

Bankmännen AB är ett bankföretag som just nu håller till runt om i Sverige men ska försöka satsa på 

att bli internationella. Bankmännen AB tillhandahåller alla vanliga bankärenden som man kan göra 

hos andra banker, man har banklokaler i nästan alla stora städer runt om i Sverige just nu. 

Uppgift: 

Ta fram en grafisk profil med hjälp av ramverket som du har fått, innehållande följande saker: 

• Kärnvärden 
• Logotyp 
• Figurmärke 
• Färgval 
• Typsnitt 
• Visitkort 

Hjälpmedel: 

Vi ser att du använder dig utav ramverket du har fått med för att utföra detta scenario, använd gärna 

papper och pennor för att göra tidiga skisser och sedan om tiden finns mer utförligt på datorn med 

hjälp av Photoshop eller något annat bildhanteringsprogram. 

Ordlista: 

Kärnvärden – 3-4 ord som beskriver företagets verksamhet, och hur företaget är. 

Logotyp – företagets namn i ett visst typsnitt. 

Figurmärke – ett komplement till logotypen i form av en figur/symbol. 

Färgval – olika färger som kan tänkas användas av företaget. 

Typsnitt – vad för slags typsnitt som kan användas i samband med företagets profil. 

Visitkort – ett kort i storlek 86x54mm med företagets namn och företagsinformation.  
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Utvärdering	  av	  användartestet	  del1	  
Här nedan kommer några frågor att ställas och vi vill att ni svarar så precist som möjligt för att 

underlätta det för oss samt för att vi ska få fram ett validerat resultat. 

• Vid skala 1-10 är, 1- svårt/dåligt och 10- lätt/jätte bra 
• Om utrymmet inte räcker till för att skriva kan ni skriva på baksidan av pappret och glöm inte att skriva till vilken del det är, tillexempel ”scenario1 

nummer3” 
 

Scenario1 

1. Hur svårt var det att utföra uppgiften från skala 1 – 10? 
2. Vilka hjälpmedel har du använt dig av? 
3. Hur lång tid tog det att utföra scenariot? 
4. Vad hade du störst problem att ta fram? 
5. Hur har du resonerat och kommit fram till valen av de olika sakerna i den grafiska profilen? 

 

• Kärnvärden 
• Logotyp 
• Figurmärke 
• Färgval 
• Typsnitt 
• Visitkort 

Scenario2 

1. Hur svårt var det att utföra uppgiften från skala 1 – 10? 
2. Var ramverket till någon hjälp? 
3. Hur bra hjälpmedel var ramverket från skala 1- 10? 
4. Vilka hjälpmedel har du använt dig av? 
5. Hur lång tid tog det att utföra scenariot? 
6. Hur har du resonerat och kommit fram till valen av de olika sakerna i den grafiska profilen? 

 

• Kärnvärden 
• Logotyp 
• Figurmärke 
• Färgval 
• Typsnitt 
• Visitkort 
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Utvärdering	  av	  användartestet	  del2	  
 

Ramverket 

1. Skulle du kunna tänka dig att använda ramverket fler gånger? 
2. Skulle du tänka dig att tipsa någon du känner om ramverket? 
3. Var det något dåligt med ramverket och iså fall vad? 
4. Var det något som du tycker saknades i ramverket och iså fall vad? 
5. Är det något vi kan göra för att förbättra och iså fall vad? 
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7.2 Bilaga 2: Ramverket 
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