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Sammanfattning  
Denna studie undersöker visuella och textuella faktorer som skapar förutsättningar för användbarhet i 

grafiska profilmanualer samt hur dessa funna faktorer kan appliceras i en grafisk profilmanual. Detta 

för att yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen ska kunna få ett bra verktyg för att hantera 

organisationers visuella varumärkesidentitet. Genom en användarvänlig grafisk profilmanual kan 

kommunikationen enklare hållas konsekvent. Studien grundar sig i en kvalitativ fallstudie där 

Norrköpings kommuns grafiska profilmanual har granskats.  

 

Studien har tagit hjälp av en fokusgrupp, en kvalitativ enkät samt en parintervju för att ta reda på hur 

yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen upplevt användbarheten i Norrköpings kommuns 

grafiska profilmanual. Utifrån dessa upplevelser formades åtta textuella och visuella faktorer, som 

sedan har applicerats vid utformandet av en ny profilmanual åt kommunen.  

 

Resultatet visar att användbarheten påverkas av ett flertal textuella och visuella faktorer. Fyra 

huvudteman kunde identifieras: 

1. Målgruppsanpassning 

2. Brist på information 

3. Struktur & informationssökning  

4. Tydlighet i regler.  

Det visade sig att textens innehåll, mängden regler och hur dokumentet ska struktureras bör 

bestämmas efter målgruppens behov och kunskap. Tydlighet i reglerna samt att hjälpa användaren att 

hitta den eftersträvade informationen ansågs också vara viktig för användarvänligheten. 

 

Nyckelord: användbarhet, grafisk profilmanual, organisationens visuella varumärkesidentitet, visuell 

konsekvens 
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Abstract 
This study investigates which textual and visual factors make graphic profile manuals usable and 

how these factors can be applied to a graphic profile manual. By studying user-friendly design on a 

graphic profile manual, this research aims to make it easier for professionals in the communication industry to maintain the consistency of organizations’ visual identity. 
 

The study is based on a qualitative case study where the graphic profile manual of municipality of 

Norrköping has been studied. A focus group, a qualitative survey and an interview were the techniques 

used in collecting the data on how professionals in the industry preserve the usability in the municipality’s graphic profile manual. Based on these results have textual and visual usability factors 
identified, which then have been applied on a design. 

 

It turned out that a target group's needs and knowledge should determine the content and the 

structure of a graphic profile manual. Clarity in the rules as well as finding ways to help the user to find 

the desired information was also considered to be important for usability. 
 

Keywords: usability, graphic profile manual, VCI, visual unity 
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1. Inledning 
Studien genomfördes i samarbete med Norrköpings kommun. Nedan finns en beskrivning av 

uppdragsgivaren och problemet. Sedan presenteras fallet som studeras och detta leder till syftet. 

  

Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder 

medborgarna och fattar beslut om samhällsservicen. Hela organisationen består dock inte bara av 

dessa politiker i beslutande organ, utan majoriteten är anställda inom kommunens olika 

verksamheter. Totalt är över 9000 personer är anställda av Norrköpings kommun vilket gör 

kommunen till Norrköpings största arbetsgivare. Verksamheten är bred och bedrivs i över 200 olika 

enheter. Skola, vård och omsorg är de grundläggande verksamheterna, men även stadsplanering, 

sociala frågor, bibliotek och fritidsverksamhet ingår i kommunens ansvarsområden. Allt kommunen 

gör, är med medborgarna i fokus och det gäller även för kommunikationen de sänder ut. Alla måste 

kunna ta till sig av budskapen och för att detta ska kunna bli verklighet måste kommunikationen 

komma ut rätt, enhetligt och tydligt. Detta arbetar kommunen för genom en gemensam grafisk 

profilmanual vilken ska skapa extern tydlighet (Norrkoping.se, 2015). Nästan alla kommunens 

enheters kommunikation sköts av kommunikationsenheten.(Norrköpings kommunala organisation, 

2014) 

  

1.1 Problemformulering 
När det kommer till hur mottagare uppfattar en organisation är den visuella identiteten en kritisk 

punkt. Ett inkonsekvent användande av en visuell identitet kan förvirra uppfattningen av 

organisationens image. För att undvika detta är det viktigt med tydliga riktlinjer på hur de visuella 

elementen ska användas, dessa presenteras i en grafisk profilmanual. Anställda i organisationen bör 

vara väl insatta i identiteten de arbetar med (van den Bosch, de Jong & Elving, 2006). Trots detta är få 

studier gjorda på hur grafiska riktlinjer kan utformas och presenteras för att vara användarvänliga för 

de som använder profilmanualer i sitt arbete. 

  

Tidigare studier har förbisett grafiska profilmanualer och fokuserat på den mer vanliga 

användarmanualen (1.7 Begrepp). Eftersom det är viktigt att de som arbetar med den grafiska 

profilmanualen förstår det verktyg de arbetar med är deras upplevelser av manualen av hög prioritet. 

Ett angreppsätt för att undersöka användbarhet i grafiska profilmanualer är att undersöka hur 

användare av denna typ av manualer upplever användbarheten i den manual de arbetar med i 

dagsläget och hur de önskar att den kan förbättras. 

  

Ytterligare ett angreppsätt är att titta på hur tidigare forskning och litteratur ser på hur man bör lägga 

upp dokument på ett användarvänligt sätt. En del litteratur kring faktorer som skapar användbarhet 

finns, dock fokuserar litteraturen på andra typer av system än grafiska profilmanualer. 

  

Genom att ta del av denna studie kan framtagare av grafiska profilmanualer få stöd kring hur de kan 

presentera riktlinjer på ett enhetligt och lättbegripligt sätt. Detta för att ta fram manualer med 

målgruppen i fokus, så att de upplever den som enkel att förstå och använda. Resultatet blir en manual 

som kan användas av flera personer, som oberoende av varandra, kan skapa konsekvent 

kommunikation. 
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1.2 Fallet 

Uppdraget i detta examensarbete går ut på att lösa problemen som Norrköpings kommun upplevt med 

sin grafiska profilmanual. En del produkter som gjorts har blivit felaktiga och inte stämt överens med 

den visuella identiteten vilket lett till onödigt mycket korrektur och extra arbete. Extra mycket 

problem har de upplevt när de tagit in en externa uppdragstagare som ska hjälpa dem med projekt. Ett 

exempel är en broschyr som blev fel och fick skickas fram och tillbaka på korrektur flera gånger. 

Kommunikatörerna hade svårt att förklara vad felet var på grund av brister i den grafiska 

profilmanualen. Dessa problem har lett till oenhetlighet och högre kostnader eftersom arbetsflödet har 

blivit långsammare.1 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att utforska visuella och textuella faktorer (se 1.7 Begreppsdefinition) 

som påverkar användbarhet. Vidare undersöks hur dessa faktorer kan appliceras när riktlinjer i 

grafiska profilmanualer presenteras för yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen. 

 

1.4 Frågeställningar 
För att svara på syftet skapades nedanstående frågeställningar. Numreringen baseras på ordningen 

som datan är insamlad. Detta för att svaret på fråga ett behövs för att besvara fråga två, och svaret på 

fråga två är utgångspunkten vid fråga tre. 

  

1.     Hur upplever yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen användbarheten i 

presentationen av grafiska riktlinjer i en profilmanual? 

2.     Vilka visuella och textuella faktorer finns det som skapar förutsättningar för användbarhet i en 

grafisk profilmanual? 

3.     Hur kan dessa faktorer appliceras vid utformandet av en grafisk profilmanual? 

  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie syftar till att finna visuella och textuella faktorer som kan påverka användbarhet i en 

grafisk profilmanual för aktiva inom kommunikationsbranschen. För att avgränsa studien appliceras 

funna faktorer endast på några utvalda delar av en grafisk profilmanual. Uppdragsgivaren är 

Norrköpings kommun och det är deras grafiska profilmanual som ligger till grund vid appliceringen.  

 

Denna studie utvärderar alltså inte hur väl dessa faktorer förbättrat produkten i slutändan, utan den 

fokuserar på att finna faktorerna som kan påverka och hur det är möjligt att tillämpa dessa faktorer 

vid utformning av en profilmanual.  

  

  

                                                             
1 Mats Gripenblad och Seada Pozder, Verksamhetschef och kommunikatör vid Norrköpings kommuns 
kommunikationsenhet. Möte den 3/3 2015. 
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1.6 Begreppsdefinition 

Under denna rubrik återfinns begrepp som är viktiga att känna till vid läsning av denna rapport. 

Definitionerna är hur vi som skribenter menat när vi använt dessa ord. 

  

Användarmanual  En manual som följer med teknisk utrustning, programvaror eller 

produkter och förklarar hur denna ska användas och hur den fungerar. 

 

Element   Ett element är ett enskilt objekt som en logotyp, en bild eller ett  

textblock. 

 

Grafisk profilmanual  En manual som presenterar hur en person använder en organisations 

visuella identitet på ett korrekt sätt enligt fastslagna riktlinjer. 

 

Kommunikationsbransch   Innefattar alla som har som syfte i sin anställning att organisera och 

skapa kommunikation internt och/eller externt. 

 

Material   Material är en hel grafisk produkt som består av ett flertal element.  

Exempel på material är broschyrer och affischer. 

 

System Ett system är en helhet som är sammansatt av ett flertal olika delar. 

Exempel på system är en bok, en manual eller ett gränssnitt. 

 

Textuella faktorer  Textuella faktorer är inriktade på innehåll, längd, begrepp, tonalitet och 

tilltal i text. 

 

Visuella faktorer  Visuella faktorer fokuserar på former och färger på olika objekt som 

används vid formgivning. 
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2. Referensram 
Detta kapitel tar upp tidigare forskning och teorier om användbarhet, perception, gestalt principer, 

hierarki & struktur, hur man utformar text, selektiv läsning, och samspelet mellan bild och text. Dessa 

har skapat förståelse hos skribenterna för det studerande området, samt har tillsammans med 

datainsamlingen legat till grund vid framtagandet av de påverkande visuella och textuella faktorerna 

som är svaret på fråga två (1.5 Frågeställningar). Teorierna har även hjälpt att motivera valen som 

tagits vid designarbetet.  

 

2.1 Definition av användbarhet 
Användbarhet kan se lite olika ut beroende på vem som förklarar begreppet. I denna studie har ISO-

standarden och Reiss definitioner på vad som är användbarhet varit utgångspunkten. Enligt ISO 9241-

11-standarden är användbarhet ”I den utsträckning en produkt kan användas av specifika användare 

för att uppnå specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang.” ゅ)so.org, 
2015) 

  

Reiss (2012) i sin tur definierar användbarhet det som påverkar en individs förmåga att genomföra en 

specifik uppgift eller uppnå ett mål när hen använder ett objekt. Denna definition kan appliceras på det 

mesta, en broschyr eller en hemsida, så väl som ett dörrhandtag eller en stol. Användbarhet har två 

sidor: En produkt kan vara enkel att använda, samt vara elegant och tydlig. Med ”enkel att använda” 
menar Reiss (2012) de fysiska egenskaperna (objektet gör vad användaren vill att det ska göra), och 

med elegans och tydlighet avses de psykologiska egenskaperna (objektet gör vad användaren 

förväntar sig att det ska göra). 

 

2.2 Perception 
Enligt Johnson (2014) har användarvänlig design sin grund i förståelsen om hur den mänskliga 

perceptionen fungerar. Därför är det viktig att granska teorier om detta. 

  

Målsättningar styr och filtrerar människans perception (Johnson, 2014). Därför är det viktigt att som 

designer fråga sig vad användarens har för mål vid användning av systemet för att kunna säkerställa 

att information som användaren behöver för att uppnå dessa mål är tydligt tillgängliga och synliga 

(Johnson, 2014; Reiss, 2012). 

  

Europeiska språk läses från vänster till höger och uppifrån och ned vilket kan utnyttjas i design då 

ögat tränats att följa denna rörelse. Vid avläsning av system letar användaren även efter relevant 

information, och försöker snabbt filtrera bort det som uppfattas som onödigt. Antalet tecken 

korrelerar positivt med tiden det tar att hitta ett visst föremål, men föremålets särskiljande 

egenskaper bryter dock denna linjära sökningsprocess. Perifert seendet, den delen i vårt synfält som 

ligger utanför området som ögat har skarp fokus på, har förmåga att fastna och snabbare hitta objekt 

som skiljer sig från övriga i till exempel färg eller vikt. Genom att göra relevant information så 

särskiljande som möjligt kan sökningsprocessen underlättas. (Johnson, 2014). 

  

Detta stämmer överens med Reiss (2012) påstående om att människor inte läser sidor linjärt. Istället 

för att börja från början av en text och läsa hela texten, tenderar läsare att snabbt skanna av sidan och 
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söka efter objekt som fångar deras uppmärksamhet. Sedan skummar de igenom texten efter 

ytterligare ord som triggar dem att läsa mer. Efter detta först börjar de läsa av sidan och texten i detalj. Vid läsning av listor beskriver begreppet ”F-pattern” att människor tenderar att endast läsa första 

ordet på raden och ibland så triggar det ordet att läsaren läser hela meningen. På grund av detta är det 

bra att ha de viktiga och särskiljande orden tidigt i meningen vid formgivning av text som presenteras i 

en lista. (Reiss, 2012) 

  

2.3 Gestaltprinciper 
Gestaltprinciperna kan utnyttjas för att strukturera och skapa meningsfulla relationer mellan objekt 

vilket hjälper användaren att hitta rätt. Samtidigt kan oavsedda visuella relationer, som skapar 

förvirring, undvikas. (Johnson, 2014) 

  

Objekt som ligger fysiskt nära eller är visuellt lika varandra uppfattas som en enhet av mottagaren. 

Dessa uppfattningar är grunden för gestaltprinciperna närhetens och likhetens lag (Johnson, 2014; 

Bergström, 2012). Närhetens lag säger att de objekt som ligger nära varandra, uppfattas höra ihop. 

Likhetens lag säger att objekt som liknar varandra, hör ihop. (Bergström, 2012) 

  

Den mänskliga perceptionen har tendens att se struktur genom helheten. Det vill säga att människor 

ser hela formen snarare än enskilda multiplar. Våra hjärnor söker efter kontinuitet och fyller på vad 

som saknas enligt tidigare erfarenheter. Upprepad exponering för en viss typ av situation eller system 

skapar perceptionsmönster (eng. preceptual pattern) även kallade mentala bilder (eng. mental 

frames) som grundar sig i tidigare erfarenheter och berättar vad som ska förväntas. Människor söker 

information efter dessa tidigare kända perceptionsmönster. Konsekvent placering av objekt 

säkerställer att verkligheten går ihop med dessa mentala bilder. (Johnson, 2014) 

  

Även Reiss (2012) konstaterar att vara konsekvent är viktigt då det underlättar för människan att 

förstå världen omkring sig. Han skriver att det är lika viktigt att vara visuellt inkonsekvent när objekt 

är olika, som det är att vara visuellt konsekvent när objekt är lika. 

  

2.4 Hierarki & struktur 
Perceptionen har benägenhet att konstruera komplexa scener på ett mer strukturerat sätt. Hjärnan 

söker symmetri. Vi stävar efter att organisera, förenkla och hitta symmetri i data framför oss. Att 

bevara struktur i miljön hjälper att förstå föremålet och tolka data snabbare. (Johnson, 2014) 

  

Ett sätt att bevara struktur vid formgivning är genom ett gridssystem. Ett gridsystem är ett rutnät av 

osynliga linjer som bildar en välorganiserad satsyta för designern att arbeta mot. Detta system ger 

konsekvens och enhetlighet. (Bergström, 2012) Zappaterra (2007) konstaterar att grids fungerar som 

ett ankare vid vilket objekt, text och bilder kan baseras på en yta för att skapa enlighet. 

  

Enligt Bergström (2012) är formgivningens främsta uppgift att hjälpa läsaren orientera sig i 

dokumentet eller systemet. Detta tyder på att material på en yta ska disponeras så att det framgår 

tydligt i vilken ordning de visuella elementen ska läsas. När en tydlig struktur ska skapas kommer de 

olika designprinciperna till användning. En av dessa är kontrast. Kontrast kan skapas genom storlek, 

styrka, form och färg. Kontrasten får objekten att sticka ut samt indikerar vad som är viktigt att titta 

på. (Bergström, 2012) 
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2.5 Uppbyggnad av text 
Text är ryggraden i instruktioner och manualer, och bör vara formulerad på ett klart, koncist och 

begripligt sätt (Reiss, 2012). Textens innehåll och struktur, samt språkstilen och de begrepp som är 

lämpliga att använda avgörs av målgruppen och dess tidigare kunskap om ämnesområdet. Vilken typ, 

samt mängden information bestäms efter förhållandet av experter jämfört mot nybörjare som 

använder manualen, det vill säga hur mycket och vad användaren känner till om systemet från början. 

  

De mest kritiska uppgifterna i en manual bör lyftas fram när dokumentet organiseras. Dessa uppgifter definieras som ”de åtgärder som är svårast att genomföra eller har mest allvarliga konsekvenser vid misslyckande” (Reddout 1987). Strukturen bör även vara anpassad efter användarens målsättningar 

och behov för att dokumentet ska vara lätt att snabbt ta till sig och hitta i. Onödiga hopp mellan 

sidorna och liknande bör undvikas eftersom dessa avbryter och fördröjer läsningen. (Reddout 1987) 

  

Det är bättre att ge en snabb översikt och vid behov ge möjlighet till mer detaljer.  Även nödvändig och 

övrig information bör tydligt separeras från varandra för att det ska vara enklare för mottagaren att 

förstå vad som är viktigt (Reddout, 1987). En annan princip är att använda minsta möjliga mängd text, 

men som fortfarande hjälper de flesta användare att nå sina avsedda mål (Jonson, 2014). Detta tas 

även upp av Reddout (1987) som skriver att konceptuell information som berättar tanken bakom 

systemet borde minimeras eftersom fokus i manualtexter bör ligga på hur själva systemet används. 

  

Manualtextens tydlighet är dess allra viktigaste egenskap. Tydlig, enkel och lätthanterlig text, som 

målgruppen känner sig bekväm med är att sträva efter i manualtexter. (Reddout, 1987) Reddout 

(1987) förespråkar även att skriva manualtexter med ett personligt förhållningssätt. Genom att tala till 

läsaren etableras en relation och användaren blir mer personligt involverad i systemet. Jonson (2014) 

i sin tur konstaterar att det bör vara en tydlig skillnad mellan förslag, rekommendationer och krav i 

manualtexter. De olika förhållningssätt som talare kan ha mot uttalandet kan uttryckas genom verbens 

olika modusformer. Modusformer berättar om handlingen är önskad, uppmanad, absolut eller 

villkorligt. (Jansson & Levander, 2003) 

  

Att ge regler och begränsningar till en användare behöver inte vara något dåligt. Genom detta minskar 

besluten som måste tas till ett fåtal val som kan genomföras i den situationen. Begränsningar 

förhindrar inte att fel uppstår, men de minskar dem. (Norman, 2002) 

 

2.6 Selektiv läsning 
Då det kan vara ansträngande för mottagaren att läsa längre dokument från start till slut kan design 

hjälpa mottagaren genom att ge stöd för selektiv läsning. Detta kan göras genom att (1) stödja 

alternativa läsvägar så att mottagaren inte behöver läsa linjärt, (2) modularisera innehållet, och (3) 

summera informationen. I datormanualer är det vanligt att stödja alternativa läsvägar med ”Gateway components”, vilket betyder att man har en ”top node” (introduktionskapitlet i manualen) som 

fungerar som en inkörsport till resten av dokumentet. Introduktionskapitlet förser mottagaren med 

grundläggande information som möjliggör för hen att ”hoppa vidare” till en annan del av dokumentet 
och fortfarande förstå innehållet. Innehållet modulariseras genom att det delas upp i avsnitt som 

sedan kan knytas ihop med varandra. Poängen är att mottagaren ska slippa läsa dokumentet linjärt 

och kunna hoppa till en modul mitt i dokumentet och fortfarande förstå innehållet. Att summera 

innehållet ger läsaren ett val i hur djupt hen vill gå i innehållet. Summeringen bör finnas i 
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introduktionen av kapitlet för att mottagaren tidigt ska kunna avgöra om hen är intresserad av att gå 

djupare i innehållet eller inte. Att placera en summering i slutet är inget stöd för selektiv läsning. 

(Farkas & Raleigh, 2013) 

 

2.7 Samspelet mellan bilder och text 
Ibland kan det vara svårt att förklara komplexa uppgifter eller system med enbart text. Bilder i sin tur 

är något fattiga på information vid instruktioner, men är ett bra komplement till texten när det handlar 

om att förklara något komplext och svårt. (Reiss, 2012) 

  

I en instruktion bör bild och text vara i harmoni. Det betyder att bild och text ska säga samma sak och 

följa varandra. Ett harmoniskt samspel passar som bäst när information ska överföras till mottagaren, 

och hen är villig att lära sig. (Bergström, 2012) 
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3. Metod 
Eftersom studien syftar till att ge förståelse för visuella och textuella faktorer som kan påverka 

grafiska profilmanualers användbarhet, samt hur dessa faktorer kan appliceras i ett specifikt 

sammanhang för den valda aktören, är studien baserad på en på en kvalitativ fallstudie. Kvalitativ 

metod innebär att tolka och förstå fenomenet som undersöks (Bryman, 2011). En fallstudieansats i sin 

tur beskriver en kvalitativ metod där en eller ett fåtal enheter vid ett specifikt tillfälle undersöks 

(Christensen et al., 2001). 

  

3.1 Datainsamlingsmetod 
Denna studie har utforskat visuella och textuella faktorer som påverkar användbarhet, och i slutändan 

har det lett till en design där dessa faktorer tillämpats. Designresultatet tar stöd i befintlig teori och 

data som tagits fram specifikt för detta ändamål genom en fokusgrupp, en intervju och en enkät med 

personer som är berörda av fallet som studeras. Från denna data har teman identifierats för att bygga 

en uppfattning om hur yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen upplevt användbarheten i 

en grafisk profilmanual samt vilka faktorer som kan påverka användbarheten. Datan från de olika 

forskningsmetoderna har triangulerats för att öka studiens validitet. Initialt i studien genomfördes en 

litteraturgenomgång.  

 

3.1.1 Sekundär datainsamling - Litteraturgenomgång 
En litteraturgenomgång gjordes för att samla in sekundärdata, som fungerade som en teoretisk lins 

(Creswells, 2014). Litteraturgenomgången hjälpte till att hitta relevanta frågeställningar och 

diskussionsämnen för fokusgruppen, intervjun samt för enkäten. Teorierna nyttjades också vid 

utformning av designförslagen. 

  

Tidigt i studien fick vi ta del av en tidigare utvärdering av kommunens grafiska profilmanual (Bilaga 

1). Utvärderingen hade gjorts 2011 i form av en workshop med 16 av Norrköpings kommuns 

kommunikatörer. Deltagarna fick då skriva ned olika synpunkter om den grafiska profilmanualen. 

Sedan grupperades uttalandena och prioriterades efter antalet uttalanden som deltagarna skrivit. 

Dokumentationen från denna workshop gav en uppfattning om profilmanualens användbarhet i 

nuläget och gav en bas till de diskussionsområden som togs upp i intervju- och diskussionsguiden 

samt enkäten. 

 

3.1.2 Primär datainsamling 

För att få olika perspektiv på användbarheten identifierades tre grupper, i samråd med 

uppdragsgivaren, som arbetar med den grafiska profilmanualen på olika sätt och som eventuellt skulle 

kunnat uppleva olika problemområden.  

1. Personer som känner till och arbetar med profilen mycket och dagligen: kommunikatörerna 

anställda av kommunen. 

2. Personer som arbetar med profilen ibland: stadsbibliotekets kommunikationsansvariga. 

3. Personer som arbetar med profilen litegrann eller mer sällan: upphandlade byråer. 

  

Studiens huvudsakliga primärdatainsamling har skett genom en fokusgrupp bestående av de personer 

som arbetar mest med profilmanualen, kommunikatörerna. Solatie (2001) konstaterar att deltagare i 
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en fokusgrupp bör vara ungefär lika kunniga om det ämnesområde som studeras för att säkerställa en 

jämställd atmosfär vid diskussion. Därför valde vi att separera ovannämnda grupper. Fokusgruppen 

kompletterades med en enkät som skickades till upphandlade byråer samt med en parintervju som 

genomfördes med kommunikationsansvariga vid stadsbiblioteket. Detta var på grund av dessa 

grupper använder manualen mer sällan deltagarna i fokusgruppen. Resultat från dessa tre 

huvudsakliga metoder har triangulerats i resultatet för att öka studien validitet (Bryman, 2011). 

  

Under primärdatainsamlingen har Brymans (2011) etiska aspekter och Vetenskapsrådets (2015) 

etiska principer tillämpats. Detta har inneburit att respondenterna har informerats om deras roll i 

studien, hur informationen de lämnat kommer att hanteras och villkoren för deras deltagande. 

Respondenterna fick själva välja om de ville delta i studien eller inte, och därmed visa sitt samtycke. 

Ingen person tvingades att lämna uppgifter och det förklarades tydligt att det var helt okej att avbryta 

sitt deltagande när som helst. 

  

3.1.2.1 Fokusgrupp 

Den huvudsakliga datainsamlingen har skett med en metod som kallas fokusgrupp. En fokusgrupp 

med fyra kommunikatörer användes för att diskutera och samla in åsikter om hur de upplever 

användbarheten i den grafiska profilmanualen i dagsläget. Denna metod valdes eftersom en 

fokusgrupp är en flexibel och tidseffektiv metod som kan användas när syftet till exempel är att 

bedöma ett brett utbud av olika faktorer som är förknippade med ett visst systems användbarhet. Det 

är också en bra metod för att samla in användarens åsikter och upplevelser. En fokusgrupp kan 

användas för att klargöra och ge underlag för designbeslut. (Stanton et. al 2005) 

  

Kommunikatörerna bjöds in till mötet via mail där de även ombads fylla i en förenkät (Bilaga 2) innan 

mötet. Detta för att ge en överblick över vilka de var, vilken erfarenhet de hade inom branschen och 

kommunen samt på vilket sätt de använt profilmanualen. Inför mötet togs en diskussionsguide med 

exempel från manualen fram. Grunden till frågorna kom från den teoretiska linsen. Syftet var att ta 

reda på användarnas syn på användbarhet, och om den stämmer överens med det som påstås i teorin. 

  

Diskussionsguiden testades på två studenter med kunskap inom området design och kommunikation 

för att säkerställa att frågorna var förståeliga och hade en logisk följd, som enligt Solatie (2001) är ett 

krav för en fungerande diskussionsram. En fråga under punkt fyra behövde omformuleras, då den 

upplevdes som otydlig (Bilaga 3). 

  

Fokusgruppsmötet genomfördes på Rådhuset, i ett avskilt mötesrum i kommunikationsenhetens 

lokaler och tog en timme och 40 minuter. Varje deltagare fick ett kompendium med 15 numrerade 

exempel tagna ut profilmanualen (Bilaga 3 & 5). Dessa exempel användes som underlag vid 

diskussionen. De utgjorde en grund för en del frågor, och användes för att hjälpa deltagarna att minnas 

hur manualen ser ut, vilket enligt Bryman (2011) är ett bra sätt att använda visuella medier i 

intervjusituationer. Även Solatie (2001) konstaterar att olika typer av observationsmaterial ger 

stimulans för diskussion och hjälper deltagare att ta fram nya idéer. När diskussionen var avslutad 

bads deltagarna markera områden som de upplevt som problem i kompendiet med exempel. För att 

säkerställa datans validitet i enlighet med Solatie (2001) sammanställde och drog vi slutsatser från 

diskussionen vid fokusgruppsmötet och lät respondenterna kommentera om vi hade uppfattat rätt 

eller om de hade några kompletterande kommentarer. 
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Under fokusgruppsmötet togs frågor upp inom fem områden: 

1. Layout, struktur och orientering 

2. Text och språk 

3. Innehåll och tydlighet 

4. Sådant som upplevs som bra/dåligt 

5. Övrigt.  

Innan diskussionen startade presenterades studiens och fokusgruppens syfte, de etiska aspekterna 

kring fokusgruppen och att vi fått ta del av ett dokument som var en sammanställning av en tidigare 

workshop (Bilaga 1). 

  

 

3.1.2.2 Parintervju 

En semistrukturerad parintervju genomfördes för att få ytterligare ett perspektiv på manualen. 

Semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod som tillåter respondenterna att svara omfattande 

på de förutbestämda frågorna. Den syftar till att generera djup kunskap om det som undersökts 

(Bryman 2011). Intervjun genomfördes med två personer samtidigt då det annars inte skulle ha varit 

genomförbart på grund av respondenternas arbetsbelastning.  

 

Inför intervjun utformades en intervjuguide (Bilaga 5) med frågor om hur de upplevt Layout, struktur 

och orientering, Text språk och bild, samt Innehåll och tydlighet. Guiden innehöll även visuella utdrag 

från manualen i form av samma kompendium som användes vid fokusgruppen. Vid framtagandet av 

intervjuguiden utgick vi från diskussionsguiden som använts till fokusgruppen och tog bort några 

frågor som inte upplevdes relevanta för dessa deltagare.  

 

Intervjun inleddes med att presentera studiens syfte, etik och uppdragsgivare, vilket är 

rekommenderat enligt Bryman (2011) och Solatie (2001). Intervjun pågick i cirka 35 minuter och 

filmades under hela tiden. Den genomfördes i ett arbetsrum i Norrköpings stadsbiblioteks lokaler och 

deltagarna var personer med kommunikationsansvar vid Norrköpings stadsbibliotek som skapar 

kommunikation för tryck och webb varje dag. 

  

 

3.1.2.3 Enkät 

För att få ett bredare perspektiv på användbarheten i den grafiska profilmanualen togs en enkät fram 

för att nå externa användare på upphandlade byråer. Enkätmetoden valdes eftersom den tar upp lite 

tid av respondenterna och ger möjlighet för dem att svara när de själva känt att de haft tid (Bryman, 

2011). Vid framtagandet av enkäten utgick vi från diskussionsguiden som använts till fokusgruppen. 

Frågorna minskades ned och förtydligades då det enligt Bryman (2011) är viktigt att frågorna är 

tydliga eftersom respondenten inte kan fråga vad som avses, och att det inte får finnas för många 

frågor då risken är att respondenten tröttnar och struntar i att svara. För att säkerställa att enkäten 

uppnått dessa mål, kontrollerades den av handledare innan utskicket. 

  



15 

Enkäten skapades som ett Googleformulär och distribuerades via mail till anställda på de upphandlade 

kommunikationsbyråerna till Norrköpings kommun. Vid första utskicket råkade fel sista svarsdatum 

komma med. Detta upptäcktes tre dagar efter utskicket och korrigerades genom ytterligare ett 

mailutskick och fungerade som påminnelse. Enkäten (Bilaga 4) fanns tillgänglig i elva dagar och bestod 

av 21 frågor som berörde områdena: Layout, struktur och orientering; Text och språk; Innehåll och 

tydlighet. I början av enkäten presenterades studiens syfte och de etiska aspekterna kring enkäten. 

Totalt svarade sex personer på enkäten. Tre av dem var relevanta för studien då de fyllt i att de använt 

profilmanualen efter 2011. 

 

3.1.3 Val av deltagare 
Deltagarna i fokusgruppen, intervjun och enkäten har valts ut genom ett målinriktat urval. Detta för att 

säkerställa att deltagarna varit relevanta för att svara på studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

Kriterierna personerna var tvungna att uppfylla var att de skulle vara yrkesverksamma inom 

kommunikationsbranschen och ha arbetat med Norrköpings kommuns grafiska profilmanual efter 

2011 eftersom det var då den nu varande profilmanualen togs fram. Enligt Bryman (2011) syftar ett 

medvetet urval till att ge övergripande information av ett visst fenomen i en viss population, vilket är 

lämpligt i en kvalitativ fallstudie. 

  

En optimal storlek på en fokusgrupp ligger mellan 6-12 deltagare (Solatie, 2001). Därför gjordes 

urvalet till fokusgruppen genom att sex anställda på Norrköpings kommuns kommunikationsenhet 

valdes ut av kommunen för att de ansågs vara relevanta deltagare. Dessa kontaktades sedan via mail 

av oss med mer information om studien och fokusgruppen. I fokusgruppen deltog fyra 

kommunikatörer, två personer kunde inte delta på grund av det valda datumet. Två deltagare som 

tackat ja, var sjuka vid fokusgruppstillfället och ersattes av två andra kommunikatörer. Dessa två 

handplockades av studiens uppdragsgivare. Även om mängden deltagare inte uppfyllde det antal som 

var planerat från början, bör detta inte ha orsakat några problem gällande kvalitén på den insamlade 

datan vid fokusgruppen. Detta eftersom om undersökningens målgrupp är mycket specifik kan mindre 

mängd av respondenter vara motiverad (Solatie, 2001). 

 

Två intervjuer gjordes med kommunikationsansvariga vid Norrköpings stadsbibliotek. Till skillnad 

från andra enheter inom Norrköpings kommun sköter de nästan all sin kommunikation själva. Att 

dessa skulle intervjuas var ett önskemål från uppdragsgivaren eftersom de upplevt att biblioteket 

tolkat profilen på ett annorlunda sätt än kommunikatörerna. Kontakten och intervjubokningen sköttes 

via mail. 

  

Enkäten skickades ut via mail till 17 personer som arbetade på kommunikationsbyråer som var 

upphandlade av Norrköpings kommun. Alla dessa 17 har inte uppfyllt inklusionskriterierna, men för 

att säkerställa att endast de relevanta svaren analyserats innehöll enkäten en fråga kring deras 

användande av Norrköpings kommuns grafiska profilmanual (Bilaga 4). 

  

3.2 Analysmetod 
Tillsammans med teorier ledde analysen till kunskap om de viktigaste faktorerna som skapar 

förutsättningar för användbarhet i denna grafiska profilmanual, samt skapade grunden för 

designarbetet. 
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Resultatet från fokusgruppen, parintervjun och enkäten har analyserats i enlighet med Solaties (2001) 

trattanalys och Brymans (2011) teori om öppen kodning. Båda teorierna syftar till att identifiera 

mönster och dimensioner samt de viktigaste brännpunkterna i det insamlade materialet. En process 

med öppen kodning innebär att datan brutits ned, jämförts, konceptualiserats och kategoriserats 

(Bryman, 2011). Detta kombinerades med Braun och Clarkes (2006) metod om tematisering. Detta 

innebär att vi har bekantat oss med datan genom att vi har tittat och lyssnat på inspelningar för att 

sedan transkribera delar av vad som sagts, specifika handgester, bekräftelseljud och nickningar. Datan 

från de tre olika metoderna har sedan triangulerats då liknande teman och mönster kunde identifieras. 

Att välja bort delar i en inspelning som inte är relevanta för forskningstemat är enligt Bryman (2011) 

tillåtet. Därför valdes vissa irrelevanta diskussioner bort, som inte hade något att göra med studiens 

syfte. 

  

I och med att vi varit med när datan samlades in hade vi redan god kunskap om innehållets helhet, 

men för att fördjupa förståelsen läste vi igenom transkriptionen ett flertal gånger samtidigt som 

anteckningar fördes på idéer till teman. Kodningen genomfördes genom att citat från transkriptionen 

skrevs upp på post-it-lappar som sattes upp på en whiteboardtavla, och flyttades runt tills vi ansåg att 

vi hittat små grupper med lappar som hade gemensamma nämnare. Vid detta stadium av kodningen 

hade vi en teoridrivet förhållningssätt, vilket innebär att vi hade en bestämd bild av vad vi ville 

åstadkomma i åtanke när vi närmade oss datan (Braun & Clarke, 2006). Utöver detta hittade vi även 

koder som vi inte hade tänkt oss, som tillexempel att manualen inte upplevdes som en manual. När 

denna kodning var klar tolkades de många små grupperna in i färre, större grupper som slutligen blev 

våra teman (Bild 1). 

 

 
Bild 1. Del av tematiseringen med post-it. 

 

Denna kodning gjordes metod för metod och det visade sig att samma teman dök upp i samtliga. Då 

har analysresultaten triangulerats för att förstärka trovärdigheten vid analysen. 
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3.2.1 Utdrag ur tematiseringen 
För att förklara hur vi gått tillväga vid vår tematisering och triangulering presenteras ett utdrag från 

tematiseringen med citat, teman och koder. När vi påbörjade kodningen hittades ett antal grupper 

med uttalanden som hade gemensamma egenskaper. Dessa grupper kallas för ”underkategorier” till 
huvudtemat, som i detta fall, är ”Tydlighet i regler”. Underkategorierna är ”Riktlinjerna bristfälliga & exakta angivelser behövs”, ”Konsekvens i texten & det vad som påstås”, och ”Exempel skapar tydlighet textuellt och visuellt”. Under varje rubrik finns först en sammanfattad tolkning av vad respondenterna 
sagt i kursiv stil. Sedan presenteras uttalanden från alla tre metoder som har kodats tillsammans. För 

att behålla respondenternas anonymitet har de namngivits enligt följande:  

1, 2, 3 & 4 är deltagare i fokusgruppen. 

A, P & K är respondenter i enkäten. 

B & C är deltagare i intervjun. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Här börjar tematiseringen 

 

Tydlighet i regler 
Förutom att manualen upplevs för allmän, har det även upplevts som att vilka regler som gäller och inte 

saknas eller är otydligt beskrivna. 

 

1: ”En bra manual ska ha tydliga regler för frizon och var saker och ting ska ligga... Loggan ska ligga i vänster kant. …. Får man bara göra som i exemplen? Det finns regler men det är inte alltid tydligt.” 

2: ”Tydlighet med många exempel.” ゅSvar på frågan vad utgör en bra manual) 

C: ”Manualen är svårtydd.[...]” 

C: ”Avsändarenheten är otydlig vad det är för något.” 

 

Underkategorier: 

Riktlinjerna bristfälliga & exakta angivelser behövs 

Ett av de områden som diskuterats mest är avsaknaden av exakta angivelser. Kommunikatörerna vill att 

det ska vara tydligt och önskar att reglerna ska ha exakta angivelser och mått för hur objekt ska 

placeras. Ett annat upplevt problem är att det är svårt att veta när vissa element ska användas och inte. 

 

2: ”Ge oss en fylligare manual med massor av mått och… [skratt] senare: …detaljer.” 

2: ”Vi beställde en manual med massor av exempel och måttenheter och sådana saker och det är ju den vi levererar en byrå om de ska göra ett jobb åt oss och det är det jag saknar här med.” 

4: ”Precis. Det ska vara tydligt. Så här många millimeter ska webbadressen vara från sidkanten och ska den vara på höger eller vänster sida.” 

1: ”(ur får vi placera bilder?” 

B: ”Vi ska säkert använda Let’s Create, men det är otydligt när och hur. Det är huvudproblemet. Vi 
visste om det att det fanns men inte hur vi skulle använda det.” 

B: ”Här är det ett annat fenixmönster. Det står inte att man får ha. Men får man ha det så där? [pekar på fenixmönstret på ett foto]” 

B: ”Finns de något mått på hur stor den där måste vara? Det står inte så då är det upp till mig, eller?” 



18 

C: ””) största möjliga utsträckning”… jaha. Då måste man inte göra så? Eller vad gäller? Jag skulle följa exemplet och inte vad som står i manualen om elementet.” 

C: Vad är skillnaden på huvud- och accentfärger? Och hur får man använda dem? 

B: ”Man får väl välja vilken färg man vill? [...] Det kanske borde stå någonstans.” 

B: ”Vi utgår från sådant vi gjort tidigare. Det finns ju ingenstans mått och placeringar och procent.” 

P: ”[...]Gör vi kampanjer som ska sticka ut mer än allt "vanligt" informationsmaterial och då hamnar 

man lite på gränsen för vad som är okej enligt profilen. Men detta görs alltid i samarbete och noga 

övervägningar tillsammans med beställaren, men det balanserar alltid lite på gränsen för vad som är inom ramen för profilen.” 

K: ”Jag efterfrågar mer information om hur man ska hatera profilelement och så vidare. Jag tycker att 

den är lite väl fri för tolkning ibland, även om det finns fördelar med det också.” 

A: ”Ibland känns det som att allt inte står i manualen. Jag har tex fått tillsägelse från informatörer om att inte använda färg på text i infoblad, utan bara svart text. Men det kan jag inte hitta i manualen.” 

K: ”Jag skulle vilja ha lite utförligare beskrivningar, tex hur element ska placeras och fler exempel.” 

 

Konsekvens i vad som påstås 

Ibland upplevs det som att texten eller bilden är inkonsekvent. Den säger emot eller skiljer sig från en 

regel som finns någon annanstans. 

 

1: ”Texten säger först att vi får använda ett objekt, och sen säger den att vi inte får det.” ゅOm 
användande av fenixmönster i en kampanj med profil) 

4: ”Kartan stämmer inte överens med färgerna på hemsidan. Och varför är det två tilläggsfärger?” 

B: ”Jag vill veta när någonting har ändrats. Vi läser den inte aktivt.” ゅDetta citat kommer ur en 

diskussion om att nyligen har ett beslut tagit om att den röda pilen i www-elementet har tagits bort, 

men det har inte ändrats på hemsidan och de kände inte till det förän någon påpekade det.) 

A: ”Eftersom manualen inte alltid är så detaljerad blir det ju en fråga hur noggrant man kan följa den. 

Problemet jag upplevt är väl snarare att det ibland känns som att manualen utvecklats hos informatörerna på kommunen, men att dessa uppdateringar inte gjorts i manualen på nätet.” 

 

Exempel skapar tydlighet... 

På många ställen i manualen finns det bild och text i form av exempel på hur objekt kan se ut eller när 

de ska användas. Att ha många exempel upplevs positivt och de kan hjälpa till att markera var gränsen 

går för vad som är okej och inte. Det blir dock problem när exempel saknas och det skapar osäkerhet 

hos användaren. 

 

...textuellt 

Ett sätt att ge exempel är via text. Här upplever man att stilen och tilltalet fungerar, men det finns glapp i 

vad som är ett krav eller en rekommendation, och vad texten syftar på ibland är otydligt. (Egen 

kommentar: Att vara tydlig med vad som är krav, visar även vad som inte är krav vilket betyder att det 

finns rum för kreatörens kreativitet.) 

 な: ”Vad menar vi med en större kampanj?” 

3: ”Men när vet man att det är kampanj?” 

2: ”Vad räknas som en tidsbegränsad aktivitet?” 

4: ”Vi behöver kanske förklara vad som menas med kampanj.” 

1: ”Texten är inte tydlig nog när man ska använda Let’s Create och inte. Ge exempel tack.” 
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3: ”Tydligt ska det vara. Det här gäller och det här gäller inte.” 

1: ”(ur tjock ska linjen vara? Det står inte angivet någonstans.” 

C: ”Vad är skillnaden på huvud- och accentfärger? Och hur får man använda dem?” 

B: ”En annons kan vara hur enkelt som helst. Det står att det ska vara gult och sådant. Jag antar att avstånden är upp till en själv. Men vad är skillnaden mellan den lilla och stora annonsen?” 

 

...visuellt 

Ett annat sätt att visa exempel är genom bilder. Här önskas tydliga mått och många olika varianter. 

Antalet varianter kan dock dras ned genom att vara tydlig i texten med vilka regler som gäller och koppla 

ihop texten med bilden. Idag känner sig användarna vana vid att jämföra det som de skapar med tidigare 

gjorda produkter, då de känner att manualens regler är för otydliga. 

 

2: ”Tydlighet med många exempel.” ゅOm vad som utgör en bra manualょ 

1: ”Många exempel med alla typer av material. )nte bara framsidor heller” 

2: ”Vi beställde en manual med massor av exempel och måttenheter och sådana saker och det är ju den 

vi levererar en byrå om de ska göra ett jobb åt oss och det är det jag saknar här med.” 

1: ”Ibland finns det inget exempel på det man vill göra och då blir man osäker på om man får göra så.” 

1: ”Det finns bilder på så här skulle det kunna se ut, men vi har inga bilder på så här får det inte se ut. 

Det gör det svårare att förstå gränserna. [3 instämmer klart och tydligt, övriga nickar] Ibland kan 

anpassningar behöva göras i vad som passar och inte på grund av sammanhang. Ja och nej variant gör det lättare för oss att dra gränser.” 

3: ”Så här får du göra men inte så här [gör krysstecken med handen].” ゅOm vad som utgör ett bra 
exempel) 

1: ”Risken med att inte visa alla exempel är att man tolkar det som inte visas som att man inte får göra det.” Dock ぬ: ”Nä, kan texten vara lite tydligare så…” ゅOm att det inte behövs massor av exempel om 
texten är tydlig) な: ”)nte bara framsidor – det är mycket fokus på framsidor och inte hur det ska ses inuti.” 

2: ”Exemplen vid kampanj och profilering känns allt för normala. Vi gör ju mer annorlunda grejer.” 

C: ”Bildspråket är otydligt. Det är bara leende människor.” 

B: ”Flyersen säger ju absolut ingenting om hur de ska se ut.” 

B: ”Det är ju inte kul att få ”så här får du inte göra”. Men det är nog nödvändigt.” 

P: ”Det är inte alltid exemplena i profilmanualen stämmer överens med vad man ska göra och då krävs det ibland specialanpassningar.” 

K: ”Jag skulle vilja ha lite utförligare beskrivningar, tex hur element ska placeras och fler exempel.” 

A: ”Som jag skrev tidigare så är de [visuella exemplen] bra men kanske lite otydliga ibland...det är ju 

små bilder som man får tolka lite som man vill. Men jag som ad tycker ändå det är bra med den 

friheten, men "alla" kanske inte kan hantera den på samma sätt?! Det beror ju lite på vem man vänder 

sig till. Vem ska följa profilen? ” 

K: ”Det är inte så lätt att se hur man ska göra på de ställen där det bara finns en bild på tex en framsida till en folder.” 
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3.3 Designmetod 
När den nya profilmanualen designades användes de funna faktorerna som utgångspunkt för att skapa 

en profil med goda förutsättningar för användbarhet. Förutom faktorerna utformades manualen även 

utifrån de regler och riktlinjer som gäller för Norrköpings kommuns visuella identitet. Formatet, 

stående A4, beslutades av uppdragsgivaren eftersom de önskade att det skulle vara enkelt att skriva ut 

profilmanualen vid behov. 

  

Designarbetet genomfördes i programmet Adobe InDesign och alla filer som logotyper och liknande 

tillhandahölls av uppdragsgivaren. 
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4. Resultat 
Nedan besvaras frågorna hur de yrkesverksamma upplever den grafiska profilmanualen idag, vilket 

har legat till grund för resultatet om vilka faktorer som påverkar användbarheten i detta fall. Vidare 

besvaras frågan om hur dessa funna faktorer kan appliceras i en grafisk profilmanual.  I detta kapitel 

redovisas och analyseras den insamlade datan. 

 

Analyskapitlen inleds med en kort sammanfattning av den insamlade datan. Sammanfattningen 

motiveras sedan med några utvalda citat från de primära datainsamlingsmetoderna för att visa att 

dessa bygger ett tema (i kapitel ”ぬ.に.な Utdrag ur tematiseringen” beskrivs hur vi kommit fram till de 
funna teman). Uttalandena kopplas sedan samman med berörd del i referensramen och analysen läggs 

fram. I vissa fall presenteras flera data efter varandra innan referensramen används och analysen 

genomförs. 

 

4.1 Användbarhetsfaktorer 
Vid genomgång av inspelningen som togs upp vid fokusgruppstillfället, förenkäten inför mötet, 

byråenkäten och intervjun kunde vi identifiera ett flertal teman om hur anställda inom 

kommunikationsbranschen upplevt användbarheten i det studerade fallet, Norrköpings kommuns 

grafiska profilmanual, samt hur de önskar att den skulle se ut. Datan från de tre olika metoderna har 

sedan triangulerats då liknande teman och mönster kunde identifieras. Teman som hittades var: 

Målgruppsanpassning, Brist på information, Struktur & informationssökning, och Tydlighet i regler.  

  

Dessa teman har sedan analyserats mot tidigare teorier för att kunna finna olika textuella och visuella 

användbarhetsfaktorer. Kort sagt, om problemet som identifierats har påverkat individens förmåga att 

utföra den planerade uppgiften har det setts som en användbarhetsfaktor (2.1). 

  

4.1.1 Målgruppsanpassning 
Respondenterna önskade att textens stil och tilltal i manualen ska hållas neutral, detta stämmer bra 

överens med hur texten ser ut i dagsläget. De upplevde dock manualen som att den är riktad till 

allmänheten och att den inte är uppbyggd som en manual. En deltagare i fokusgruppen sa ”Jag vet inte 

vem den manualen är skriven för. Det känns som att den är skriven för många olika målgrupper, men den 

är inte skriven för oss kommunikatörer som ska använda den. Den är mer allmän och berättar om varför 

vi har si och så många färger” Ett flertal liknande uttalanden gjordes av andra deltagare i 

fokusgruppen. Att den berättar allmänt om profilen upplevs alltså som onödigt. Att användarna 

upplever ovannämnda som ett problem kan tyda på att man inte haft kommunikationsbranschen som 

målgrupp vid framtagning av innehållet. Det beskrivs även i teorin som säger att målgruppens behov 

och kunskap inom området avgör vilken typ av information som bör finnas med i manualer (2.5 

Uppbyggnad av text). En användbarhetsfaktor i detta fall blir att anpassa texten efter användarnas 

behov. 

  

4.1.2 Brist på information 
Alla de tillfrågade upplevde det som att manualen inte innehåller tillräckligt med information för att de 

ska kunna utföra all design efter den. En deltagare i fokusgruppen sa ”Vår profil sägs vara flexibel, men 

flexibel hur? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? [...] Vad är okej inom layout? Det finns information 

om vilka färger jag får använda, men får jag lägga en färgplatta med en vit rubrik på och sedan ett 
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stycke under? Eller får jag ha ett streck upptill och nedtill med färg?”. ) enkäten svarade en respondent ”Jag efterfrågar mer information om hur man ska hantera profilelement och så vidare. Jag tycker att den 

är lite väl fri för tolkning ibland, även om det finns fördelar med det också”. I intervjun framgick det att ”Vi ska säkert använda lets’ create, men det är otydligt när och hur. Det är huvudproblemet. Vi visste om 
det att det fanns men inte hur vi skulle använda det”. Problem som dykt upp har vanligen lösts med 
diskussioner mellan kollegor eller jämförande med äldre produkter, men det finns många frågor hos 

användarna i dagsläget som de önskar att manualen kunde svara på. 

  

Under intervjun sa en deltagare ”Finns de något mått på hur stor den måste vara? Det står inte så då är 

det upp till mig, eller?”, ett svar i enkäten lydde ”Eftersom manualen inte alltid är så detaljerad blir det 

ju en fråga hur noggrant man kan följa den” och en deltagare i fokusgruppen sa ”Ibland finns det inget 

exempel på det man vill göra och då blir man osäker på om man får göra så”. Dessa uttalanden har vi 

tolkat som att dessa användare blir osäkra på vilka regler som finns och hur mycket frihet som 

användarna har. 

  ”Vi har alltid sagt att det ska vara gult huvud på annonser, men helt plötsligt är de röda, gröna och 

annat. Och det var ju för att det kom in nyanställda och det står ingenstans att man inte får göra så” 
sades i fokusgruppen. En respondent skrev i enkäten ”Ibland känns det som att allt inte står i manualen. 

Jag har t.ex. fått tillsägelse från informatörer om att inte använda färg på text i infoblad, utan bara svart 

text. Men det kan jag inte hitta i manualen” Båda dessa uttalanden bekräftar att det finns regler för den 
grafiska profilen som inte finns nedskrivna i manualen. När information inte har funnits, har 

användaren tolkat det som att hen får göra som hen vill. Detta har upplevts problematiskt av uppdragsgivaren som har fått underkänna material eftersom det inte följt dessa ”oskrivna” regler. 
Ibland har det även upplevts otydligt vad texten syftar på. Det förekom många frågor kring vad som 

menas med vissa begrepp. Två frågor som dök upp i fokusgruppen och intervjun var vad räknas som 

en ”tidsbegränsad aktivitet” och vad som är skillnaden på ”tilläggs- och accentfärger”, och hur de får 

användas. Allt detta tillsammans har lett till att manualen inte känns som ett tillräckligt stöd för 

användarna. 

  

Det är viktigt att förstå vad användaren har för mål vid användning av ett system för att kunna 

presentera all information som användaren behöver på ett tydligt, tillgängligt och synligt sätt. (2.2 

Perception). Enligt respondenternas upplevelse har dessa aspekter inte uppfyllts i den nuvarande 

profilmanualen. Profilmanualen har ansetts vara för informationsfattig för flera användare då de 

behövt komplettera med information från andra ställen. Detta har orsakat att manualen har känns som 

ett mindre bra stöd och inte uppfyllt sitt syfte. Teorin säger att det är viktig att all information som 

användaren behöver för att uppnå sina mål presenteras på ett tydligt, tillgängligt och synligt sätt (2.2 

Perception). Manualtextens innehåll och mängden information avgörs av målgruppens kunskap om 

ämnesområdet (2.5 Uppbyggnad av text). Att användarnas arbete inte blivit godkänt när de arbetat 

efter egen tolkning och att de har behövt att söka information från andra ställen tyder på att den 

nuvarande profilmanualen överskattar användarnas kunskap. Genom att säkerställa att informationen 

finns tillgänglig och inte lämna några oskrivna regler kan användbarheten förbättras. 

  

4.1.3 Struktur & informationssökning 
Struktur var mycket omtalat bland respondenterna. De flesta av de tillfrågade (8 av 9) upplevde 

problem med strukturen i manualen. Detta har lett till att de har svårt att hitta rätt information. Två 

problem som identifierades var att informationen fanns bakom många klick och att den var spridd 
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över flera sidor. ”Skriv allt på ett ställe!”, konstaterade exempelvis en av deltagarna i fokusgruppen. ”När det är en specifik sak man ska ta reda på så är det inte alltid så uppenbart var den finns 

någonstans”, sades i intervjun och ”Jag tycker att den är lite rörig och jag kan ha svårt att hitta även fast 

jag använt manualen i två år”, skrevs i enkäten. Profilmanualen känns även uppdelad på fel sätt enligt 
respondenternas kommentarer. En i fokusgruppen sade ”Det kan kännas som att det är lite konstigt 

uppdelat ibland. Att saker… Vad ska man säga… att det är för många olika under grejer”, och i enkäten ”Ordningen. Känns lite ologisk” Det som förväntas finnas på en sida finns inte där, vilket skapar 
frustration. I fokusgruppen uttalades även ”den [stadsvapnet] ska ju vara sist i sådana fall. Vi använder 

den kanske två gånger per år”. Det upplevdes som att strukturen inte stödjer deras prioriteringar, 
vilket flera deltagare i fokusgruppen höll med om. 

  

Att bläddra mellan sidorna för att hitta information ledde till delade åsikter i fokusgruppen. En i 

fokusgruppen (och båda deltagarna i intervjun) var irriterad över att det krävdes så många klick för 

att hitta rätt i den nuvarande profilmanualen när en annan respondent uttryckte: ”För mig spelar bläddrandet ingen roll”. Samtliga deltagare i studien var eniga om att det viktigaste är att all 
information som de behöver är enkel att hitta och att den faktiskt finns. 

  

På grund av förvirringen användarna upplevt gällande struktur och hur det var tydligt kopplat till 

svårigheten att hitta information kan det påstås att strukturen i grafiska profilmanualer bör stödja 

dess användare att hitta den eftersträvade informationen. Människor eftersträvar att organisera, 

förenkla och hitta symmetri i data. Att bevara struktur i miljön hjälper människor förstå föremålet och 

tolka datan snabbare (2.4 Hierarki & struktur). Därför kan det konstateras att en genomtänkt struktur 

blir en användbarhetsfaktor. 

  

Detta hänger även ihop med mentala bilder, som grundar sig i tidigare erfarenheter och berättar vad 

som kan förväntas (2.3 Gestaltprinciper). Att det upplevdes som att den förväntade informationen inte 

funnits på rätt plats och att profilmanualen upplevdes uppdelad på ett ”konstigt” sätt kan vara 
beroende på att strukturen inte motsvarat användarnas tidigare erfarenheter. Enligt teorin söker våra 

hjärnor efter kontinuitet, och konsekvent placering av objekt är ett sätt att säkerställa att realiteten 

går ihop med användarens mentala bilder (2.3 Gestaltprinciper). Därför kan det konstateras att även 

en konsekvent struktur är viktig för användbarheten. 

  

Respondenterna tyckte att det är viktigt att informationen som de behöver är enkel att hitta, vilket 

stämmer väl överens med teorin som påpekar att den nödvändiga informationen bör presenteras på 

ett tydligt, tillgängligt och synligt sätt och att strukturen bör vara anpassad efter användarens 

målsättningar och behov för att dokumentet ska gå lätt och snabbt att ta till sig och hitta i (2.2 

Perception). Att deltagare upplevde strukturen som ologisk och svår kan då även ha berott på att 

strukturen inte var anpassad efter deras behov och målsättningar. Ett exempel som förstärker detta 

var när deltagarna i fokusgruppen undrade varför ett objekt som de knappt använder ligger högst upp 

på sidan om profilelement i profilmanualen. De mest kritiska uppgifterna för målgruppen bör lyftas 

fram i en manual för att underlätta orienteringen (2.5 Uppbyggnad av text). Därför blir en 

användbarhetsfaktor att strukturen borde stödja användarens arbetssätt och målsättningar. 

  

4.1.4 Tydlighet i regler 
Förutom att manualen upplevdes för allmän har deltagarna även känt som att det saknats eller varit 

otydligt beskrivet vilka regler som gäller och inte, och vad som är krav eller endast en 
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rekommendation. Ett av de områden som diskuterats mest är avsaknaden av exakta angivelser och att 

reglerna var bristfälliga. Många (7 av 9) uttalade att de ville att det ska vara tydligt och önskade att 

reglerna ska innehålla exakta angivelser och mått för hur objekt ska placeras. Ett annat upplevt 

problem är att det är svårt att veta när vissa element ska användas och inte. För att lösa problem med 

otydlighet önskades fler och mer detaljerade visuella och textuella exempel. 

  

Underkategorier 

Konsekvens och tydlighet i text och bild 

Kommunikatörerna upplevde att manualen kunde vara inkonsekvent i sina regler. Text eller bild kan 

ibland motsäga en regel som finns någon annanstans i manualen. ”Texten säger först att vi får använda 

ett objekt, och sen säger den att vi inte får det”, sade en deltagare i fokusgruppen. Enligt に.の 
(Uppbyggnad av text) är tydlighet en manualtexts viktigaste egenskap och enligt 2.7 (Bilders koppling 

till text) är inlärningen som bäst när text och bild säger samma eller liknande saker och är i harmoni. 

Att regler säger emot varandra upplevs som ett problem i dagsläget som skapar osäkerhet hos 

användaren. Därför bör tydlighet, konsekvens och harmoni i text och bild ses som viktiga faktorer för 

användbarhet i detta fall. 

  

Exempel skapar tydlighet 

På många ställen i manualen finns det flertalet visuella och textuella exempel på hur material kan se ut, 

och hur element ska användas och när. Flera av dessa exempel har upplevts otydliga då de saknar mått 

och regler om vad som är tillåtet och inte. Att ha flera exempel upplevdes positivt och att de kan hjälpa 

till att markera var gränsen går för vad som är inom ramen för profilen och inte. 

  
I fokusgruppen kom det fram att deltagarna önskar att manualen inte bara ska ta upp vad som är 

tillåtet att göra, utan att den även bör berätta vad som inte är tillåtet. Två deltagare sa ”Det finns 

exempel på så här skulle det kunna se ut, men vi har inga exempel på så här får det inte se ut. Det gör det 

svårare att förstå gränserna”, samt ”Tydligt ska det vara. Det här gäller och det här gäller inte”, och de 
övriga höll med. I intervjun kom det fram likadana åsikter. I enkäten nämndes inte detta, men en 

respondent tyckte att när hen skapade material så var det alltid svårt att veta var gränsen gick för vad 

som var tillåtet. Detta stämmer överens med teorin som säger att regler och begränsningar inte 

behöver vara något dåligt (2.5 Uppbyggnad av text). I detta fall skulle det hjälpa mottagarna att, 1) 

minska antalet beslut som måste tas och, 2) ge regler kring var gränserna går tydliggörs, och bör ses 

som en viktig faktor. 

  

När exempel saknats har problem uppstått och skapat osäkerhet hos användaren. En deltagare i 

fokusgruppen sa ”Ibland finns det inget exempel på det man vill göra och då blir man osäker på om man 

får göra så”, och de andra deltagarna höll med. Även om många exempel upplevdes positiv ansågs det 

även att antalet exempel kunde minskas om texten kunde vara tydligare med regler och 

begränsningar, och ha en tydligare koppling till de visuella exemplen. Bilder är ett bra sätt att förklara 

när ord inte räcker till men bör inte stå helt själva då de är för fattiga på information i ett 

instruktionssammanhang (2.7 Bilders koppling till text). Att ge detaljerade visuella exempel med 

koppling till textuella exempel, måttkrav och användningsområden bör ses som en viktig faktor i detta 

fall. 
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Krav och rekommendationer 

Deltagarna upplevde ett glapp i vad som varit ett krav och vad som varit en rekommendation. En 

deltagare i intervjun sa när hen läste i manualen om vilken logotyp som bör användas ”’I största 
möjliga utsträckning’ … jaha. Då måste man inte göra så? Eller vad gäller? Jag skulle följa exemplet och 
inte vad som står i manualen om elementet”. Enligt respondenterna är det inte tydligt angivet vad som 

är ett krav, en rekommendation, och när det är meningen att man får vara mer fri i sitt skapande. En deltagare konstaterade ”Om det är rekommendation så skulle det behövas stå att det är en 

rekommendation, men att du kan även göra på annat vis…” Denna otydlighet har lett till osäkerhet och 

frågor. Att det finns få eller otydligt uttalade krav gör att profilmanualen tappat sitt syfte, vilket 

framgår i kommentaren ”[…] jag tycker att den ger så få måsten att förhålla sig till. Det är så mycket som 
är fritt att så mycket i alla fall överlåtes till den personliga smaken. Jag får ett mer tydligt och direkt svar 

om jag frågar mina medarbetare”. Fler uttryck som ”ska göras” önskades av fokusgruppen för att göra 
det tydligt när någonting är ett krav, och detta kopplades till riktlinjernas tydlighet. 

  

Även teorin säger att det bör vara tydlig skillnad mellan förslag, rekommendationer och krav i 

manualtexter och att tydlighet är textens viktigaste egenskap (2.5 Uppbyggnad av text). 

Respondenternas upplevelser tyder på att manualen i dagsläget inte lever upp till detta och att det är 

ett problem. Att tydliggöra gränsen mellan rekommendationer och krav samt ge fler ”måsten” att 
förhålla sig till skulle kunna underlätta användarnas arbete. Detta kan sammanfattas som att tydligt 

uttalade krav skapar förutsättningar för användbarheten vid presentation av grafiska riktlinjer i detta 

fall. 

  

4.2 Applicering av faktorer 
Nedan beskrivs hur de funna användbarhetsfaktorerna kan tillämpas vid utformandet av en grafisk 

profilmanual. Detta för att de yrkesverksamma som arbetar med organisationens visuella identitet 

lättare ska kunna hålla den visuella identiteten konsekvent. Designlösningar har vägs mot de funna 

användbarhetsfaktorerna (4.1 Användbarhetsfaktorer) samt mot tidigare teorier för att kunna hitta 

ett sätt att applicera dessa faktorer. Dessa designlösningar presenteras i denna rapport i form av 

utdrag ur den nya grafiska profilmanualen och benämns med ”Figur x”. 
  

4.2.1 Målgruppsanpassad text 
En användbarhetsfaktor blev att anpassa texten efter användarnas behov (4.1.1 

Målgruppsanpassning). Manualen har upplevts ha en för allmän ton som mer berättar om profilen för 

allmänheten än är ett verktyg för kommunikatörerna som ska använda den. Önskemålet var att 

minska ned det konceptuella innehållet. Att den berättande karaktären upplevs som onödig stämmer 

överens med att konceptuell information i manualtexter borde minimeras (2.5 Uppbyggnad av text). 

Denna form av text skulle kunna plockas bort då det är bra att använda minsta möjliga mängd text, 

men ändå tillräcklig för att hjälpa användaren att nå sina avsedda mål. Fokus i manualer ska ligga på 

hur systemet fungerar och innehållet bör anpassas efter målgruppen. (2.5 Uppbyggnad av text) Detta 

har vi tillämpat genom att skapa ett separat introduktionskapitel som ger en introduktion till den 

grafiska profilen och manualen (Bilaga 6). Introduktionskapitlet ska skapa förståelse hos nya 

användare kring vilka regler som gäller allmänt för kommunikationen och kan enkelt hoppas över av 

mer erfarna användare. Vi har även tagit bort historisk information som upplevdes onödigt, till 

exempel om logotypen (Figur 9). 
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Av kommunikatörerna önskades ett neutralt tilltal i texten (4.1.1 Målgruppsanpassning). Teorin säger 

att det är bra att ha ett personligt tilltal för att engagera mottagaren, men eftersom teorin samtidigt 

säger att man ska låta målgruppen avgöra stil och innehåll valde vi att tillmötesgå deras önskemål om 

neutralt tilltal (2.5 Uppbyggnad av text). Detta resulterade exempelvis att ordet ”du” använts mycket 
sparsamt i texten. 

  

4.2.2 Oskrivna regler 
Att ge all information som behövs, och inte lämna några oskrivna regler är en faktor (2.2 Perception). 

Den gamla profilmanualen saknade exempelvis mått och beskrivningar om användningsområden 

(4.1.4 Tydlighet i regler). Detta har tagits hänsyn till i den grafiska profilmanualen genom att saknad 

information lagts till. Manualtextens innehåll avgörs av målgruppens kunskap om ämnesområdet (2.5 

Uppbyggnad av text) vilket har legat till grund för dessa tillägg. Exempelvis saknade respondenterna 

streckens exakta mått och specifika frizonsregler, vilka har adderats. (Figur 1) 

 

 
Figur 1. Exempel med tydligare regler. 

 

4.2.3 Struktur 
En logisk, kontinuerlig, strukturerad presentation, som är anpassad efter målgruppens tidigare 

preferenser samt målsättningar är en faktor för användbarhet. Det visade sig att respondenterna 
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gillade översikt och att strukturen borde stödja selektiv läsning. (4.1.3 Struktur & 

informationssökning). 

  

Strukturen i manualer borde vara genomtänkt och stödja användare att hitta den eftersträvade 

informationen (4.1.3 Struktur & informationssökning). Detta har tillämpats exempelvis genom att 

strukturera om innehållet efter respondenternas behov samt genom att skapa en innehållsförteckning 

(Figur 2). Det sägs att antalet tecken korrelerar positivt med tiden det tar att hitta ett visst föremål (2.2 

Perception). Detta har lett till att delarna som används mest har lyfts upp medan de delarna som 

används sällan ligger längre ner i strukturen. Detta för att de viktigaste objekten ska hittas snabbare. 

Exempelvis använde respondenterna profilelement (6 av 9), informationsmaterial (3 av 9) samt 

kampanj & profilering (3 av 9) mest, vilka har fått en framträdande placering. När läsare läser listor 

tenderar de att endast läsa första ordet på varje rad när de letar efter något och läser endast hela 

raden om det första ordet är intressant nog (2.2 Perception). Detta har tagits hänsyn till i 

innehållsförteckningen då raden börjar med ett särskiljande ord för avsnittet och många rader 

innehåller endast ett ord så att läsaren inte ska kunna missa något viktigt.  

 
Figur 2. Innehållsförteckning 

 

Ett annat sätt att underlätta sökprocessen är att göra informationen särskiljande då det perifera 

seendet lättare fastnar på objekt som skiljer sig exempelvis i färg eller vikt (2.2 Perception). Kontrast 

får objekt att sticka ut och indikerar viktighet och den kan skapas genom färg, form, storlek eller 
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styrka (2.4 Hierarki & struktur). Därför har fetstil används i profilmanualen för att märka ut de 

viktigaste ställena i brödtexten (Figur 1, 3 och 10). Detta för att hjälpa människor att filtrera bort den 

irrelevanta informationen och få blicken att hamna till den mest väsentliga för den information de 

letar efter (2.2 Perception). 

  

I enlighet med ovanstående principer har även gråa informationsboxar tagits fram (Figur 3). Dessa 

boxar beskriver viss väsentlig information som måste uppmärksammas, och vikten har indikerats med 

hjälp av form samt färgkontrast (2.4 Hierarki & struktur) vilket får dessa objekt att sticka ut från den 

övriga formen och uppmärksammas lättare av ögat.  
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Figur 3. Sida med information om upphovsrättslagen som de anställda måste förhålla sig till.  
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 Framtagning av informationsboxar hänger även ihop med teorin som beskriver att de mest kritiska 

uppgifterna i en manual bör lyftas fram för att undvika missförstånd, samt att nödvändig och övrig 

information tydligt bör separeras från varandra (2.5 Uppbyggnad av text). De framtagna checklistorna 

tillämpar denna teori då de sammanfattar de viktigaste uppgifterna med de mest allvarliga 

konsekvenserna för företagets konsekventa identitet (Figur 4). Eftersom element borde disponeras på 

en yta så att det framgår tydligt i vilken ordning de visuella elementen ska läsas har dessa listor 

placerats högst upp på sidan (2.4 Hierarki & Struktur). Detta på grund av att i den västerländska 

kulturen människor läser uppifrån och ner (2.2 Perception), vilket gör att element i sidhuvudet 

uppmärksammas först. Skälet till att lägga dessa checklistor ovanpå en färgplatta grundar sig i att 

färgkontrasten får objekt att sticka ut samt indikerar högre hierarki (2.4 Hierarki & struktur). 

 

 
Figur 4. Rubrikhuvud för varje nytt avsnitt med en checklista samt kort sammanfattning av avsnittets 

innehåll. 

  

Det kom även fram att vid utformning av grafiska profilmanualer bör all information som behövs för 

att utföra en uppgift presenteras på ett och samma ställe (4.1.3 Struktur & informationssökning). Detta 

leder till att bläddring i dokumentet minimeras och sökningsprocessen blir kortare. Ett 

störningsmoment var i detta fall att informationen var svår att hitta (4.1.3 Struktur & 

informationssökning). Därför var detta något som fokuserades på när profilmanualen strukturerades. I 

Figur 5 presenteras teckensnittet, storlek och skärning samt placering. Övrig information som 

användaren behöver för att skapa en avsändare för en specifik kommunal verksamhet finns på de 

tidigare sidorna i samma kapitel, vilket även informeras om i texten.  
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Figur 5. Exempel som sammanställer viktig information. 

 

Vid datainsamlingen kom det upp att en viktig faktor för användbarhet är att den information som 

användaren behöver är enkel att hitta (4.1.3 Struktur & informationssökning). För att hjälpa läsaren 

att endast behöva läsa den information som hen är intresserad av kan man skapa design som stödjer 

selektiv läsning (2.6 Selektiv läsning). Ett sätt för underlätta selektiv läsning är att modularisera 

innehållet. I detta fall har innehållet modulariserats genom att det delas upp i avsnitt som sedan 

knutits ihop med varandra där det varit relevant (Figur 6).  

 

 

 
Figur 6. Två exempel på att hänvisa vidare till mer information.  
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I dessa texter presenteras information som är viktig att känna till om logotypen: till exempel att den 

kan ha ett annorlunda utseende i vissa specifika fall. Texten hänvisar läsaren vidare till andra sidor och 

om användaren är intresserad av denna specifika information är den enkel att finna, men 

informationen i båda modulerna är fortfarande viktig och förståelig i sig. 

  

Ett annat sätt att ge stöd för selektiv läsning är att skapa alternativa läsvägar för läsaren. Detta betyder 

att hen ska slippa läsa dokumentet linjärt och fortfarande kunna förstå innehållet (2.6 Selektiv 

läsning). I denna manual är det introduktionskapitlet som skapar en väg in med grundläggande 

information för att läsaren sedan ska kunna hoppa vidare till önskad del av manualen. 

  

Checklistorna, som nämndes tidigare i detta kapitel samt den korta texten som placerats bredvid 

checklistorna utgör den sista möjligheten att designa för selektiv läsning som är att sammanfatta 

innehållet innan själva informationen kommer (Figur 4). Detta ger läsaren möjlighet att själv välja hur 

djupt hen vill gå i texten, men ändå skaffa sig övergripande kunskap om kapitlet (2.5 Uppbyggnad av 

text). 

  

En faktor blev även att en konsekvent placering av objekt ökar användbarheten (4.1.3). Att bevara 

struktur i miljön hjälper människor att förstå föremålet samt tolka data snabbare (2.4 Hierarki & 

struktur). Grids är ett sätt att bevara struktur och konsekvens vid formgivning vilket har nyttjats i 

profilmanualen (Figur 7). Genom att hålla sig inom ramar i ett gridsystem har en kontinuerlig och 

strukturerad presentation skapats som även strävar efter att underlätta människors tendens att 

konstruera komplexa scener på ett mer strukturerat sätt (2.2 Perception). 
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Figur 7. Grids. 
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Kontinuiteten i manualen har även förstärkts med hjälp av färg-kodning. Objekt med liknande 

egenskaper har grupperats som en enhet vilket har tillämpats vid innehållsförteckningen (2.3 

Gestaltprinciper). Färgrutorna i innehållsförteckningen kopplar samman ämnesområdet med 

sammanhängande kapitel (Figur 2). Detta för att underlätta orienteringen och informationssökningen 

i profilmanualen och hålla konsekvens genom hela dokumentet. 

  

4.2.4 Tydlighet i regler genom exempel 
Respondenterna önskade att manualen skulle innehålla detaljerade visuella och textuella exempel med 

mått och användningsområden (4.1 Krav och rekommendation). Även samspelet och tydlig koppling 

mellan text och bild sågs som en viktig faktor för användbarhet (4.1.4 Tydlighet i regler). 

  

Enligt teorin är bilder bra för att förklara komplexa uppgifter, men de behöver kompletteras med text 

eftersom de är fattiga på information. I instruktioner bör bild och text vara i harmoni för att överföra 

kunskap till användaren. (2.7 Bilders koppling till text) Detta har tillämpats i den grafiska 

profilmanualen genom att exempelbilder enbart används tillsammans med tillhörande text. För att 

säkerställa att text och bild är i harmoni, det vill säga att de följer varandra, har liknande märken 

används både i text och i bildexemplen. Figur 5 visar ett exempel där ett blått X har används i bilden 

för att följa texten som beskriver att texten ”ska ha samma X-höjd som logotypens ordbild [---]”, för att 
göra kopplingen mellan text och bild tydlig. Samhörighet mellan text och den tillhörande delen i bilden 

indikeras även med hjälp av en blå siffra, vilket kan anses stödja det harmoniska samspelet mellan bild 

och text. Ett harmoniskt samspel passar som bäst när information ska överföras till mottagaren, och 

hen är villig att lära sig. (2.7 Bilders koppling till text) 

  

Enligt likhetens lag grupperas objekt som är lika varandra som en enhet (2.3 Gestaltprinciper). För att 

särskilja och gruppera samma riktlinjeobjekt från det faktiska exemplet har färgen blått använts (Figur 

8). (Med riktlinje objekt avses de objekt som inte tillhör det faktiska exemplet, utan bara synliggör hur 

de olika objekten ska placeras). Att särskilja och gruppera dessa element genom att använda den blåa 

färgen är även motiverat eftersom det perifera seendet har förmåga att fastna och hitta objekt 

snabbare om de särskiljer sig i färg (2.3 Gestaltprinciper). Vilket i detta sammanhang har nyttjats för 

att underlätta för användare att se kopplingen mellan de sammanhängande elementen i text och 

bildexemplen. Gestaltprinciperna kan utnyttjas även för att skapa meningsfulla relationer mellan 

objekt och närhetens lag har tillämpats genom att placera bildexemplet nära den tillhörande texten, så 

att de ska uppfattas höra samman (2.3 Gestalt principer). Eftersom en användbarhetsfaktor även blev 

att hålla sig konsekvent för att kunna stödja de skapade mentala bilderna (4.1.3 Struktur & 

informationssökning) har dessa typer av objekt används på liknande sätt genom hela profilmanualen 

(Figur 1, 5 och 9). 

  

Då användarna upplevde att mer detaljer, så som måttregler och beskrivningar om 

användningsområdet kan förbättras vid exemplen, har dessa adderats i profilmanualen. Exempelvis 

saknades www-adressens storlek och avstånd, samt frizonsregler vid text. Dessa lades till och 

förtydligades (Figur 1).  

  

Användarna var ibland osäkra på om de verkligen fick använda elementen på de sätten som de gjort 

eller inte. För att göra reglerna lite tydligare önskade de att reglerna skulle innehålla begränsande exempel, exempel som säger ”så här får du inte göra”. Enligt teorin är begränsningar och regler bra 
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eftersom de minskar besluten som är möjliga att ta (2.5 Uppbyggnad av text). För att tydliggöra 

gränserna har icke tillåtna visuella exempel tagits fram och beskrivits i text (Figur 9). 

 

 
Figur 9. Logotypens varianter med exempel på tillåten och icke tillåten användning mot olika 

bakgrunder. 

 

I manualen finns nu exempel på hur man ska göra och hur man inte ska göra. Hur man inte ska göra illustreras i texten där det står att ”Logotypen får inte placeras […]” och i det visuella exemplet med ett 
rött kryss över samt en bildtext som är i harmoni med bild och huvudtext. 

  

4.2.4.1 Tydlighet genom uttalade krav 

Respondenterna hade svårt att uppfatta när manualen uttryckte vilka riktlinjer som var ett krav att 

följa. De önskade att skillnaden när något var ett krav eller en rekommendation skulle förtydligas. 

(4.1.4 Tydlighet i regler) Modusformer uttrycker de olika förhållningssätt som talaren har mot 

uttalandet. Genom att använda denna verbform kan det visas om handlingen är önskad, uppmanad, 

absolut eller villkorligt, och på så vis kan skillnad mellan krav och rekommendationer göras (2.5 

Uppbyggnad av text). Med hjälp av detta har textuell tydlighet skapats, vilket kan ses exempelvis i 

Figur 5 vid användning av modusformen ”ska”. Detta illustreras även i Figur など och なな där 

modusformer har skapat tydlighet genom att direkt använda orden ”krav” och ”rekommendation”. 
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Figur 10.  Grundläggande information som förklarar tydligt vilka regler som gäller för kommunikationen. 

 

 
Figur 11. Regler gällande logotypens storlek. 
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5. Diskussion 
Nedan finns en diskussion och kritik omkring studiens genomförande och resultat.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Denna studie har tagit reda på faktorer som kan påverka användbarhet i en grafisk profilmanual samt 

hur man kan ta hänsyn till dessa när man designar en profilmanual. Detta har undersökts i form av en 

kvalitativ fallstudie, med en fokusgrupp, en intervju och en enkät med fokus på respondenternas 

upplevelser av Norrköpings kommuns grafiska profilmanual. Eftersom studien undersöker 

upplevelser, åsikter och erfarenheter av detta material lämpar sig en kvalitativ ansats. Den utforskar 

även hur dessa upplevelser kan översättas i faktorer och hur dessa faktorer kan appliceras vid design. 

Det kan endast göras genom en kvalitativ metod. 

  

Ett problem med kvalitativa studier som lyfts fram av Bryman (2011) är att de är subjektiva. 

Resultatet som kommer fram bygger ofta på forskarnas uppfattning om vad som är viktigt. 

Tematiseringen har påverkats av subjektiva faktorer, och hade andra personer genomfört 

tematiseringen hade de troligt hittat annorlunda teman och koder. I och med att vi var med när datan 

samlades in, och en av oss var bekant med profilmanualen sedan innan, hade vi förutfattade meningar 

om datan när analysen började. Detta behöver i detta fall inte bara vara något dåligt eftersom vi hade 

god kunskap och förståelse om fallet, och om respondenterna och deras behov, vilket hjälpte oss att 

exempelvis formulera relevanta frågor vid datainsamlingen. Detta har dock gjort det svårare att vara 

objektiv genom hela processen. Därför är det väsentligt att lyfta upp att en av oss har arbetat inom 

kommunens kommunikationsavdelning, och med den grafiska profilmanualen samt var sedan innan 

bekant med några av respondenterna. Att vi gick in i studien med olika kunskaper om fallet har i vårt 

fall varit en styrka eftersom vi kunnat se problematiken ur olika perspektiv. Den mer erfarna 

skribentens kunskap har varit en styrka i vissa tillfällen och i de fall när den mer erfarna skribenten 

hade svårare att skilja sin egen upplevelse från respondenternas, kom den mer oerfarna skribentens 

kritiska öga till användning. 

  

Användandet av de tre olika metoderna vid datainsamlingen har gett oss möjlighet att triangulera 

svaret och på så vis verifiera resultatet vi kommit fram till. De tre olika metoderna har även lett till 

mer omfattande data och urval, då tid och resurser har varit begränsade. Datan hade blivit alltför snäv 

om fokusgruppen inte hade kompletterats med de två andra metoderna. Solatie (2001) betonar att när 

en fokusgrupp ordnas är det viktigt att säkerställa att alla i en fokusgrupp har ungefär samma 

expertisnivå. Det var därför motiverat att ordna olika datainsamlingstillfällen, då de olika metoderna 

var riktade mot grupper med olika kompetensnivå. 

 

Fokusgruppens rekommenderade storlek är 6-12 vilket inte uppfylldes i vårt fall. Problemet med en 

liten grupp är att den insamlade datan inte kan anses som tillräcklig då flera åsikter och personer vid 

fokusgruppsintervjun kunde ha genererat en mer utförlig diskussion (Solatie, 2001). Det sägs dock att 

om undersökningen har en mycket specifik målgrupp, så som representanter i en och samma bransch, 

kan ett mindre urval räcka (Solatie, 2001). I vårt fall hjälpte det även att deltagarna var mycket 

pratsamma och insatta i situationen, vilket skapade ett bra åsiktsutbyte mellan respondenterna. 

Därför känner vi att trots fokusgruppens lilla storlek, gav den ett bra underlag för analys. 

  



38 

Fokusgruppmetoden kan också kritiseras på grund av att forskarens samt de andra representanternas 

närvaro kan ha påverkat svaren (Solatie, 2001). Gruppens press har dock minskats genom att ha 

ungefär lika kunniga respondenter i en fokusgrupp samt genom att betona under intervjuns gång att 

allas åsikter är viktiga och likvärdiga. Det visade sig dock att uppdragsgivarens närvaro påverkade 

diskussionen då hen gärna ville styra samtalet. Problemet var att man diskuterade litegrann om fel 

ämnen och diskussionsledaren behövde återföra samtalet till rätt spår. 

  

Genomförandet av en intervju på rätt sätt kan vara svårt och kräver stor skicklighet av intervjuaren. 

Kvalitén i den insamlade datan är mest baserad på intervjuarens kunskap, och intervjuerna är även 

känsliga för både intervjuarens och respondenternas fördomar. Intervjuaren måste vara försiktig med 

att inte ställa ledande frågor (Solatie, 2001; Stanton et al., 2015). Med tanke på att vi inte är så erfarna 

intervjuare kan detta ha orsakat problem både vid fokusgruppen samt vid parintervjun. Därför 

testades diskussionsguiden, vilken även låg till grund för intervjufrågorna. Frågorna gicks även igenom 

med handledare, så det kan sägas att de har gått igenom en noggrann granskning. Detta för att kunna 

få ut bra data och kompensera de brister vi har som oerfarna intervjuare. Vid intervjun samt vid 

fokusgruppen, sammanfattade vi även vad vi uppfattat under diskussionen och det gav möjlighet för 

respondenterna att kommentera det vi hade kommit fram till stämde överens med deras upplevelse. 

Detta för att verifiera resultatet. 

  

Vid enkäter är det extra viktigt att formulera frågorna på ett begripligt sätt eftersom det inte finns 

några möjligheter för respondenterna att fråga vad som menas med en fråga. Även om vi granskade 

frågorna noggrant, kan de ändå ha uppfattats fel vilket kan ha gett missvisande resultat. Att ställa 

alltför många frågor ökar risken att respondenterna inte orkar svara (Bryman, 2011). Därför har vi 

behövt överväga vilka frågor som kändes mest relevanta och detta ledde till att vi inte ställt alla de 

frågor som vi egentligen önskade för att uppnå en komplett triangulering. Vi hade inte heller möjlighet 

att ställa följdfrågor för att få ut djupare svar. Även bortfallet är en av enkätens nackdelar. Vi skickade 

enkäten till 17 personer och fick tillbaka 6 svar, så bortfallet var stort. Eftersom det inte skulle ha varit 

möjligt att ordna intervjuer med de respondenter som enkäten var riktad till, anser vi att det var ett 

bra sätt att få in åsikter av denna respondentgrupp. Enkätens styrka blev då att den var mycket 

tidseffektiv att genomföra och det gick anpassa frågorna till respondenternas behov. (Bryman, 2011) 

 

5.2 Teoridiskussion 
Teorin valdes för att täcka studiens valda område och komplettera respondenternas upplevelser. 

Teorin har använts som en teoretisk lins, för att skapa förståelse för området och som teori för att 

motivera designlösningarna. Problematiken med att välja ut teori är att det finns alltid en möjlighet att 

någonting förbises. Exempelvis kunde teorin om bild och bildernas innehåll ha kunnat läggas till, men 

allmänt anser vi dock att vi funnit bra teori som har varit relevant för studien.  

 

Alla källor som har används i studien har granskats noggrant och deras trovärdighet har ifrågasatts 

innan de använts. Vi har använt oss av både sekundär- och primärkällor, men fokus har legat på de 

sistnämnda. Detta kan kritiseras på grund av sekundärkällor kan vara beroende på andra källor, och 

de kan ha blivit tolkats av flera mellanhänder. Fördelen vi har sett med att använda etablerade 

sekundärkällor är att de har möjliggjort ett brett och grundläggande teoriramverk. De har även 

underlättat teoriinsamlingen då vi från början känt till innehållet i dessa källor. 
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5.3 Resultatdiskussion 
Resultatet från de tre datainsamlingsmetoderna var ganska väntat. Det stämde väl överens med 

teorier och med det material som vi fick ta del av från workshopen. Vi fick dock mer utvecklande svar 

och ibland förslag på lösningar som respondenterna önskat. Det som skiljde sig från vad vi väntat oss 

var att de önskade att texten ska hållas neutral, till skillnad från litteraturen som sa att ett personligt 

tilltal är att föredra. I detta fall valde vi att gå på respondenternas önskan eftersom det är dem och 

deras upplevelse som är i fokus. 

 

När designlösningarna togs fram behövdes hänsyn tas till Norrköpings kommuns visuella identitet. 

Detta har påverkat designresultatet. Hade vi inte haft den att gå efter hade resultatet blivit annorlunda 

eftersom vi då hade gjort andra val än vad som gäller för identiteten. Till exempel hade vi nog valt 

andra teckensnitt och typsnitt för såväl brödtext som rubriker, färganvändningen hade också sett 

annorlunda ut, men nu ville vi att manualen skulle föregå med gott exempel för användarna och den 

designades därför med kommunens tidigare material i åtanke. 

 

Även om resultatet av denna studie är ganska begränsat eftersom endast ett fall har undersökts, har vi 

kommit fram till några av det mest grundläggande faktorer man måste tänka på när man skapar en 

grafisk profilmanual som ska användas av en specifik målgrupp. Till exempel bör det säkerställas att 

all information finns med, eller att text och bild hänger ihop. Då studien undersökt ett fall där dessa 

faktorer inte tillämpats har vi insett att uppfyllandet av dessa faktorer är viktigt för att skapa trygghet 

och förståelse hos användaren. I detta fall har icke-användandet av dessa faktorer resulterat i 

oenhetlighet och högre kostnader för arbetsgivaren eftersom arbetsflödet har blivit långsammare. 

Slutsatserna kan ses som en checklista att jämföra sitt material med. Är man osäker på hur checklistan 

möjligtvis kan tillämpas på formgivning finns exempel och förklaringar under rubriken 4.2 Applicering 

av faktorer. 

 

5.4 Validitet, reliabilitet & överförbarhet 
Nackdelen med kvalitativa studier samt med de valda metoderna är att deras validitet och reliabilitet 

är svårare att säkerställa än i kvantitativ forskning (Creswell, 2014; Stanton et. al, 2005; Solatie, 2001). 

Resultatet är specifikt för en speciell situation och det är svårt att säga att ett enda fall över huvud 

taget kan vara representativt. En fallstudie går inte att generalisera. (Bryman, 2011) Fördelen i sin tur 

är att vi har fått möjlighet att göra en detaljerad studie av ett specifikt fall, vilket har genererat djup 

kunskap om faktorer som skulle kunna påverka användbarhet. Även enligt Creswell (2014) ligger 

kvalitativa studiernas styrka snarare i en omfattande och rik beskrivning av ett fenomen än 

generaliserbarhet, som anses vara mindre viktigt vid fallstudier. Resultatet kan dock vara överförbart 

till liknande kontexter, det vill säga en kommunikationsavdelning i en mellanstor kommun i Sverige 

(Bryman, 2011). Då vi har försökt beskriva proceduren så utförligt som möjligt kan läsaren avgöra hur 

överförbart resultatet är för sitt eget syfte. Det har även gjort det möjligt för oss att begränsa vår 

studie tids- och urvalsmässigt och genom detta gjort studien genomförbar. 

  

Reliabilitet och validitet i kvantitativa fallstudier skapas genom noggrann och transparent 

dokumentation (Creswell, 2014). Därför har vi försökt beskriva proceduren så noggrant som möjligt 

med alla steg som tagits, så att läsaren kan avgöra om de metoder som vi använt kan verifiera 

resultaten vi kom fram till. Resultatets validitet har även ökats med hjälp av triangulering av data 

(Creswell, 2014). Genom att hitta samma teman med olika metoder och med olika representanter har 
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vi kunnat visa att de funna temana och analysresultaten inte tagits ur luften utan grundar sig i 

verkligheten. 

  

Vi är medvetna att vår roll som forskare har kunnat påverka studiens validitet då subjektiva 

värderingar, bakgrund, fördomar och tidigare anknytningar till ämnet kan ha påverkat studiens 

riktning. För att säkerställa studiens validitet har vi försökt vara öppna med dessa anknytningar och 

diskutera om deras påverkan.  

5.5 Förslag till framtida studier 
Eftersom studien endast syftar till att ta reda på hur funna faktorer kan appliceras, finns det ingenting 

som säger att det sättet är det enda eller det bästa. En framtida studie skulle kunna undersöka hur 

man applicerar funna faktorer på ett optimalt sätt genom att testa olika designförslag på målgruppen.  
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6. Slutsatser 
Studien har utgått från tre frågeställningar: 

1. Hur upplever yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen användbarheten i 

presentationen av grafiska riktlinjer i en profilmanual? 

2. Vilka visuella och textuella faktorer finns det som skapar förutsättningar för användbarhet i en 

grafisk profilmanual? 

3. Hur kan dessa faktorer appliceras vid utformandet av en grafisk profilmanual? 

 

Genom att studien har undersökt hur kommunikationsbranschen har upplevt användbarheten i 

Norrköpings kommuns grafiska profilmanual har vi kunnat finna visuella och textuella faktorer som 

påverkat användbarheten i detta fall. Faktorerna har sedan tillämpats i exempel som visar hur det är 

möjligt att nyttja dessa. Vi fann att: 

● Det upplevs som att konceptuell information är onödigt och en neutral ton i texten är önskvärt. 

Att hålla texten i profilmanualen faktamässig och neutral är en textuell faktor. Detta kan göras 

genom att minimera konceptuell information och hålla en neutral ton. 

● Flera användare hade svårt att hitta all information som de behövde i manualen. Att ge all 

information som behövs, och inte lämna några oskrivna regler är en textuell och visuell faktor. 

● Många hade svårt att hitta i manualen. Strukturen upplevdes svår och ologisk. En visuell faktor 

blev att anpassa strukturen efter målgruppen genom att göra den mer logisk och vara 

konsekvent i placeringen av objekt i manualen. 

● Eftersom det inte är tänkt att manualen ska läsas från pärm till pärm är det viktigt att 

användaren kan få en snabb översikt av innehållet och kan hoppa i manualen utan att förlora 

information som hen måste känna till för att utföra sin uppgift. Att underlätta 

informationssökningen och designa för selektiv läsning blev en visuell faktor i detta fall. 

● Vi fick höra att manualen ibland sade emot sig själv och detta gjorde användarna förvirrade. 

Att texten är tydlig och konsekvent är en viktig textuell faktor, det är även viktigt att texten och 

bilden är i harmoni och säger samma sak. 

● Ibland var det svårt för användarna att förstå vad som var tillåtet och inte. Därför önskades 

exempel och regler om vilka begränsningar som gäller. Detta kan visas både i text och visuellt 

och är en viktig faktor. 

● Något som alla utom en var överens om var att det ofta saknas mått och användningsområden i 

den gamla manualen. Detta kan ges i text och visuellt, så länge som dessa är i harmoni, och bör 

ses som en viktig faktor. 

● Till sist var det ibland svårt för användarna att förstå vad som faktiskt var krav och vad som 

var rekommendationer. Att tydligt presentera detta är en faktor för att användarna ska kunna 

genomföra sin uppgift. 

  

Ska man sammanfatta vad som är en faktor som påverkar användbarhet kan man säga att allt som 

påverkar individens förmåga att utföra sin uppgift bör ses som en viktig faktor. I detta fall är det 

punkterna ovan som rätar ut frågetecken, istället för att skapa dem. 
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Bilaga 1: workshop 
 

Workshop ”Den grafiska profilmanualen” 
Här presenteras alla synpunkterna som togs upp på vår workshop om den grafiska profilmanualen. De 

är uppdelade efter respektive ämnesområde. 

 

Övergripande synpunkter 

Sammanlagt har 14 personer valt att prioritera ”Övergripande synpunkter”. Nedan presenteras 
synpunkterna i ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och 

främsta prioritet. Vissa personer har dock valt att prioritera hela ämnesområdet. 

 

 Strukturen på webben är rörig och det är inte alltid lätt att hitta rätt i den grafiska 

profilmanualen (3 pluppar). 

 Förtydliga varumärkesinformation respektive profilerande annonser, fler exempel på detta 

behövs (3 pluppar). 

 Den grafiska profilmanualen saknar tillgänglighetsanpassning, exempelvis gul bakgrund och 

alternativa textstorlekar (2 pluppar). 

 Det behövs mallar (2 pluppar). 

 Det behövs en mer detaljerad grafisk profilmanual med måttangivelser för olika format och 

element (2 pluppar). 

 Filen om profilelement – basic (1 plupp). 

 Det borde finnas en mapp på O med goda exempel som kan ge inspiration. 

 Det behövs fler illustrationer och illustrationsbilder. 

 Förenkla bildspråkets beskrivningar, exempel behövs. 

 Förtydliga vad kampanj respektive profilerande material är. 

 Den grafiska profilmanualen borde vara mer entydig för att förhindra frågetecken om vad man 

får/inte får göra. 

 Den grafiska profilmanualen har för tillfället vaga beskrivningar. Det skulle behövas mer 

utförliga. Exempel: Hur gör man med ett A3-format? 
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Informationsmaterial Sammanlagt har なは personer valt att prioritera ”)nformationsmaterial”. Nedan presenteras 
synpunkterna i ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och 

främsta prioritet. Vissa personer har dock valt att prioritera hela ämnesområdet. 

 

 Tråkigt att foldrarnas baksidor inte kan utnyttjas på ett vettigt sätt (3 pluppar). 

 Ta fram riktlinjer för hur baksidan kan användas för information, exempelvis ta bort ”kontorstexten”, bestämma signatur, kontaktuppgifter och så vidare (3 plupp). 

 Det behövs tillgång till fler mallar i olika storlekar och format, exempelvis A3 (2 pluppar). 

 Skapa ett bibliotek med goda exempel på O (2 pluppar). 

 Det är för mycket text på våra rollups och avsändaren framgår inte tydligt (1 plupp). 

 På vissa foldrar är det relevant att ha en karta på baksidan, exempelvis träffpunkter. Detta för 

att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt för mottagaren (1 plupp). 

 Informationsannonsernas rubriker säger för lite. 

 Det skulle behövas flera exempel på hur andra har gjort under menyknappen ”)nformationsmaterial”. 
 

Profilelement Sammanlagt har は personer valt att prioritera ”Profilelement”. Nedan presenteras synpunkterna i 
ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och främsta prioritet. 

Vissa personer har dock valt att prioritera hela ämnesområdet. 

 

 Logotyper för nedladdning via webben, även i webbformat (1 plupp). 

 Menyknappen ”färger” behöver uppdateras och när ska tilläggsfärgerna användas? (1 plupp). 

 Svårt att ladda ned logotyperna. En instruktion om hur man gör skulle behövas. 

 Påminna om, storlek, frizoner osv. på hemsidan där man kan ladda ned logotyperna. 

 Om man gör undantag i annonser ゅfrizonerょ så finns det en risk att ”reglerna” för frizoner 
utnyttjas på fel sätt. 

 Får plattorna vara i alla färger? Om inte så borde det framgå vad som gäller. 

 Det skulle vara bra med olika mallar för skyltars utformning. 

 Fenix-mönstret borde ha frizoner precis som N:et. 

 Placering av logotyp kan vara problematiskt. Behövs en vit platta för tydlighetens skull? 

 Svårt att få plats med länken till webbplatsen i små annonser. Bra om det finns en annan 

variant också. 
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 Lägga till teckensnittet som är med i Strömvirveln för exempelvis skyltar. 

 www. Placeringen på avsändarplattan i olika format. 

 Otydligt vilket teckensnitt meningen ”Norrköpings kommun” har vid samarbeten. 
 Det är inte alltid lätt att läsa text på våra färger. 

 Svårt med logotypens storlek i vissa annonser med tanke på frizonerna. Kan undantag göras i 

annonser kanske? 

 Bra med direktlänkar eftersom det kan vara svårt att hitta rätt på norrkoping.se. 

 En skyltvariant skulle behövas, exempelvis behövs större text på skyltarna. 

 Det behövs fler exempel/lösningar på hur man placerar Let’s create Norrköping på bilder. 
 Fenixmönstret (multi) med svart platta är ibland spegelvänt. 

 Vad är egentligen Let’s create Norrköping och vem ska använda sig av det? 

 (ur gör vi Let’s create Norrköping till hela Norrköpings varumärke när kommunen jämt måste 
godkänna? 

 Let’s create Norrköping är inte bara kommunens budskap. Det ska dock användas i rätt 

sammanhang. 

 Lite luddigt att veta när Let’s create Norrköping ska användas. 
 Det är bra att motivera för andra företag vad Fenixmönstret faktiskt står för. 

 Det skulle behövas enklare information till de som inte är informatörer och ska göra enklare 

material. 

 Det förekommer missförstånd kring Fenix. En del tror nämligen att Fenixmönstret har ersatt 

N-logotypen. 

 Tydlighet när/var/hur man får använda Fenix, plattor i olika färger, teckensnitt, frizoner, 

logotyper tillsammans med andra osv. 

 Avtal är inte så roliga när det är material i form av informationsbrev osv. 

 

 

Kampanj & profilering 
Inga personer har valt detta ämnesområde som första prioritet, men synpunkterna är dock viktiga att 

ha i åtanke. 

 

 Svårt att gå efter profilmanualen när det gäller vissa format. 

 Norrköpings skola. 

 Ämnesområdet är lite otydligt eftersom kampanj och profilering är ihopsatt. De kanske borde 

stå var för sig? 

 Exempel på annonser när vi samarbetar med andra skulle behövas. 
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 Ta fram ett förslag på hur det ska se ut vid samarbete 50/50, det vill säga lika delaktiga. 

 Skapa ett bibliotek på O med exempel på hur profilen ska tillämpas, både avsteg och enligt 

profilen. 

 

 

Bildspråk Sammanlagt har なに personer valt att prioritera ”Bildspråk”. Nedan presenteras synpunkterna i 

ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och främsta prioritet. 

Vissa personer har dock valt att prioritera hela ämnesområdet. 

 Brist på bilder. Börja jobba med symboliska bilder (3 pluppar). 

 Tydliggöra bildspråket (2 pluppar). 

 Genrebilder på äldre och funktionsnedsatta människor. Det skulle behövas flera (1 plupp). 

 Vaga beskrivningar av hur bildspråket ska utformas. 

 De som fotograferas borde vara beredda på att de kommer att finnas med i flera olika 

sammanhang. Tydlig information om detta behövs. 

 På webbsidan är det en bra idé att ge exempel som knyter an till vår verksamhet. 

 Det är svårt med bilder, eftersom de uppfattas olika. 

 Svårt med bilder till AMK (ekonomiskt bistånd, AME). Det blir inget bra informationsmaterial 

utan. 

 Riktlinjer för användning av bilder. 

 Använd bilder med omsorg. 

 Alldeles för vagt och godtyckligt bildspråk. 

 

 

Kontorstryck Sammanlagt har な person valt att prioritera ”Kontorstryck”. Nedan presenteras synpunkterna i 

ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och främsta prioritet. 

 

 Let’s create-märket borde finnas med på baksidan av visitkort (1 plupp). 

 Det borde framgå på intranätet var nya kuvert finns att beställa. 

 Nya mallar 
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Skyltar Sammanlagt har な person valt att prioritera ”Kontorstryck”. Nedan presenteras synpunkterna i 
ordning efter vilken punkt som har fått flest gröna pluppar, det vill säga första och främsta prioritet. 

 

 Hänvisa till de som har koll på vilka utformningsregler som gäller för skyltar som bilister ska 

hinna läsa (1 plupp). 

 Det står inget om storleken i den grafiska profilmanualen. 

 

 

Samverkan Sammanlagt har に personer valt att prioritera ”Samverkan”. Nedan presenteras synpunkterna i 
ordning och inga av dem blev markerade, eftersom personerna valde att prioritera hela 

ämnesområdet. 

 

 Fler exempel, exempelvis Lyskraft. 

 Kan samverkans partner synas på baksidan av exempelvis en tryck broschyr? 

 Exempel där East Sweden finns med? 

 Word- och powerpointmallar vid samverkan? 
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Bilaga 2: Förenkät



50 

 



51 

 
Bilaga 3: Diskussionsguiden till fokusgrupp 

Intervjuguide 
Etiska aspekter 

Syftet med fokusgruppen är att ta reda på vad finns det för grafiska och textuella faktorer som 

påverkar användbarhet i Norrköpings kommuns grafisk profilmanual. 

 

Deltagandet i fokusgruppen är frivilligt och anonymt. Deltagarna kan hoppa av eller välja att inte svara 

på en fråga när de vill. Resultatet av fokusgruppen kommer användas i ett examensarbete av oss, två 

studenter vid Linköpings universitet. Vi agerar på uppdrag av Norrköpings kommun för att förbättra 

användbarheten i kommunens grafiska profilmanual. Uppgifterna deltagarna lämnar kommer endast 

användas som underlag i detta examensarbete och ingen annanstans. 

 

Fokusgruppsintervjun kommer att filmas och ljudinspelas. Detta för att underlätta för oss när vi ska 

analysera materialet. Filmen kommer endast visas i ramen av detta examensarbete och ingen 

utomstående kommer ta del av det. 

 

 

Inför intervjun: - Gör en kort inledning varför är vi här (syftet), om de har frågor?  

- presentations-runda (vilka är vi & vem är dom) Namn & roll 

- berätta att det är viktig att alla säger sina egna åsikter, och hur intervjun är tänkt att gå - fritt 

konversations struktur - dom får gärna ställa frågor även till varandra etc.  

- Presentera manualen 

- Presentera att vi tagit del av workshop.  

Kom ihåg att fråga varför de tycker hur de tycker och be att exemplifiera! 

 

1. Intro 

● Vad utgör en bra manual och varför? 

● Vad utgör en dålig manual och varför? 

2. Layout, struktur och orientering  

Kika på exempel 1-3 (se nedan) 

● Hur söker ni information i den existerande manualen? Hur fungerar det? 

● Hur upplever ni manualens struktur och logiken i detta? 
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● Hur upplever ni hierarkisturkturen? Är det lätt att filtera bort det ni inte söker efter och hitta 

relevant information? Vad skulle ni vilja förbättra här? Hur?  

● Har ni upplevt några problem att hitta information? När var det? Hur löste ni det? 
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3. Text och språk 

● Hur upplevs mängden text?  ○ Finns det för mycket av/ saknas det något? 

● Hur upplevs samspelet mellan text och bild i allmänhet i manualen? (Först fråga och 

kommentera och visa sedan ex 4-8 nedan) 
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● Hur upplevs textens relevans i manualen? Hur upplevs textinnehållet? 

● Vad tycker ni om ordval och textens stil?  ○ Är beskrivningar förståeliga? Ge oss exempel. 

● Hur vill ni bli tilltalade i texten? Pronomen? 



58 

4. Innehåll och tydlighet 

● Är informationen tillräcklig? Saknas det något? 

● Vi fick intrycket från workshoppen av att några instruktioner känns vaga och det är svårt att 

veta när undantag gäller samt om någonting är ett krav eller mer som en rekommendation. 

Känner ni igen detta? Hur skulle ni vilja bli informerade kring vad som är krav och 

rekommendationer? (Ex 1, 10, 11 men förklara inte på en gång) ○ Är det bra att det finns rum för möjlighet att kunna välja eller skulle det underlätta ert 

arbete om det var tydligare krav? 
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● Vad tycker ni om de exempel som finns i den grafiska profilmanualen? Få? Många? (ex 3, 4, 8, 9 

och 10) 

● Vad är ett bra exempel? Hur ser ett bra exempel ut? ○ Vilken information är nödvändig och inte? ○ Skulle ni vilja förändra/förbättra exempel? Hur?  ○ Vad tycker ni om exempel som säger ”så här får du inte göra”? 

● Hur skulle ni vilja tydliggöra bildspråket? Hur anser ni att de textuella beskrivningarna borde 

vara? (Ex. 3, 3b, 6 och 7) 

● Vad gör ni när ni upplever att informationen för att skapa en design inte är tillräcklig?  ○ Vad skulle göra att dessa situationer undgicks? 

5. Övrigt 

● Flera punkter från workshopen berörde om Let’s create. Vad anser ni är det största problemet med presentationen av Let’s create? Vad borde förtydligas/förändras? ゅEx. なに-14) 
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6. Bra/Dåligt 

● När är manualen otillräcklig?/ Vilken del tycker du minst om i manualen? 

● Var är manualen extra bra?/Vilken är din favoritdel i manualen? 
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Rangordna skriftligt tre saker som ni anser är viktigast att ändra med manualen för att förbättra 

användbarheten. (Enskilt) Du får även fylla på några andra synpunkter som du anser är viktiga! 
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Bilaga 4: Enkät 
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Bilaga 5: Biblioteket intervjuguide 

 
Etiska aspekter 

Syftet med intervjun är att ta reda på vad finns det för grafiska och textuella faktorer som påverkar 

användbarhet i Norrköpings kommuns grafisk profilmanual. Deltagandet i intervjun är frivilligt och 

anonymt. Deltagarna kan hoppa av eller välja att inte svara på en fråga när de vill. Resultatet av 

intervjuerna kommer användas i ett examensarbete av oss, två studenter vid Linköpings universitet. Vi 

agerar på uppdrag av Norrköpings kommun för att förbättra användbarheten i kommunens grafiska 

profilmanual. Uppgifterna deltagarna lämnar kommer endast användas som underlag i detta 

examensarbete och ingen annanstans. 

 

Intervjun kommer att filmas och ljudinspelas. Detta för att underlätta för oss när vi ska analysera 

materialet. Filmen kommer endast visas i ramen av detta examensarbete och ingen utomstående 

kommer ta del av det. 

 

Personlig information 

Yrkestitel: 

 

Användning 

Hur ofta mycket använder du den grafiska profilmanualen? 

Vilka delar använder du mest? (visa ex1) 
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Beskriv kortfattat en typisk situation när du använder en Norrköpings kommuns grafiska profilmanual 

och hur du upplever det. 

Hur är din syn på profilmanualens roll för kommunikationen? Hur viktigt tycker du det är att följa alla 

de riktlinjerna etc? 

 

Layout, struktur och orientering 

Kika på ex. 1-3 

 



73 

 

 

● Hur söker du information i manualen? Hur fungerar det? 

● Hur upplever du manualens struktur och logiken i detta? 

● Är det lätt att filtera bort det du inte söker efter och hitta relevant information? Vad skulle du vilja 

förbättra här? Hur? 

● Har du upplevt några problem att hitta information? När var det? Hur löste du det? 

 

Text, språk och bild 
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● Hur upplevs mängden text? Finns det för mycket av/ saknas det något? 

● Hur upplevs textinnehållet och dess relevans? 

● Hur enkelt är det att förstå texten om de grafiska riktlinjerna? Varför? 

 

Innehåll och tydlighet 

● Är informationen kring riktlinjerna tillräcklig? Har du varit i en situation när du har saknat något? 

När var det och hur löste du det? 

● Är reglerna lätt att förstå? Är exemplen lätta att följa? Visa. ex4 & 8 
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● Är det tydligt vad som är krav? Varför? Visa ex. 4 

>> Visa detta exempel 12 och fråga hur avgör och resonerar vilken teckensnitt/färg/logotyp borde 

väljas? 

 

 

 

● Vad tycker du om de exempel som finns i den grafiska profilmanualen? Få? Många? Tydliga? 

Otydliga? Varför? 

● Vad är ett bra exempel? Hur ser ett bra exempel ut? (Visa exempel samtidigt) ○ Vilken information är nödvändig och inte? ○ Vad tycker du om exempel som säger ”så här får du inte göra”? 

● Vad med den grafiska profilmanualen anser du är extra bra? Hur upplever du användbarheten i 

Norrköpings kommuns grafiska profilmanual? 

 

Rangordna tre saker som du anser är viktigast att ändra i manualen för att förbättra 

användbarheten. 
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Bilaga 6: Introduktionskapitel
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