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Sammanfatning

Denna studie undersöker hur utformning av informativa trycksaker uppfattas och värderas utifrån mottaga-
rens perspektiv. Det är en kvalitativ studie med fenomenograisk inriktning och platsen för undersökningen 
är biblioteket vid Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Studien har undersökt om enhetlighet är ett 
verktyg värt att implementera i bibliotekets informationsmaterial. Ett utvalt antal lättillgängliga skyltar har 
fått en omdesign utifrån universitetets graiska proil och efter riktlinjer inom informationsdesign. Studen-
ter som vistats i bibliotekets lokaler har fått ge sina åsikter och resonemang kring originalskyltar och omde-
sign för att få reda på vad de värdesätter i utformning av information de möter regelbundet.

Studien har visat på att studenterna som vistas i bibliotekets lokaler är insiktsfulla och kan föra resonemang 
kring utformning av informationsmaterial. Studenterna ansåg att tydlighet var det viktigaste att begrunda i 
utformning av trycksaker i biblioteket. Vidare såg dem fördelar med att materialet hade en tydlig avsändare 
och en koppling till universitetet, men samtidigt ansåg de att materialet borde sticka ut i sin miljö och inte 
smälta in i bakgrunden. Detta framstod som en potentiell risk med att utforma materialet efter en mall som 
universitetets proil. 

Studenterna uttryckte att det var av vikt att utforma och anpassa materialet efter målgruppen, de besö-
kande studenterna. Det är något som uppkommit genom studien, det är viktigt att tänka på mottagaren av 
informationen och det kan vara värt att investera i en tydlig proil för en resurs inom en stor organisation. 
Biblioteket framstår som en del av universitetets identitet och kan med fördel för båda sidor inom organisa-
tionen tydliggöra sin kommunikation mot sin målgrupp, de besökande studenterna.

Nyckelord: informationsdesign, typograi, enhetlighet, tydlighet, identitet, layout



Abstract 

This paper studies how the design of informative printed matter are perceived and valued based on the 
viewer’s perspective. It is a qualitative study with phenomenographic orientation and location of the survey 
is the library at Campus Norrköping, Linköping University. The study examines whether uniformity is a 
tool worth implementing in the library’s information material. A selected number of accessible signage has 
received a redesign based on the University’s graphic proile and following guidelines of information design. 
Students who visited the library premises have given their opinions and arguments on the original signs and 
redesign to ind out what they value in the design of information they encounter on a regular basis. The data 
was gathered through qualitative interviews which were conducted in the library over two days with a total 
number of eleven students. 

Keywords: information design, typography, uniformity, clarity, identity, layout 
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1 Inledning

Inom graisk design är det viktigt att tänka på att anpassa sin formgivning efter målgruppen den riktar sig 
till. En allt för bred design kan gå förlorad i sin otydlighet medan en design som är för snäv riskerar att inte 
fånga upp alla potentiella konsumenter. Det är därför av intresse att studera relationerna mellan layout och 
typograi, graiska proiler och varumärken i förhållande till aktuell målgrupp. Både hur dessa kommuni-
kativa områden samspelar och vilken betydelse användning av dessa har för en organisation internt och 
externt.

Platsen för studien är biblioteket vid Campus Norrköping som är ett av fyra campusbelagda bibliotek inom 
Linköpings universitet, LiU. Biblioteket har cirka 100 anställda och är en viktig resurs för universitetet i 
att tillhandahålla information för studenter, forskare och anställda (LiU, 2015a). Vid möte med kommu-
nikationsansvarig på biblioteket uttrycktes svårigheter för biblioteket att inna sin identitet inom LiU. Det 
talades om avsaknad av en tydlig proil för bibliotekets egna kommunikation under Linköpings universitet. 
Det inns en väldigt stor variation i kommunikationsmaterialet från just biblioteket. Då universitetet har en 
tydligt uttalad graisk proil avviker biblioteket till viss del med sitt material. I biblioteket inns egenprodu-
cerat material som ämnar att informera och instruera. Målgruppen är besökare av biblioteket och i synner-
het studenter. För att budskapet ska nå fram behövs tydlig kommunikation riktad till målgruppen. Denna 
studie undersöker om olika värderingar kring enhetlig formgivning existerar hos besökarna av biblioteket 
vid campus Norrköping och hur dessa i så fall skiljer sig åt. Finns det ett behov av att biblioteket följer uni-
versitetets graiska proil eller bör de ha en egen proil att arbeta med? Kan den breda variationen i utform-
ning av information vara en nackdel?

1.1 Problemformulering

Det som framstår som ett eventuellt problem är avsaknaden av enhetlighet i bibliotekets informativa tryck-
saker som inns på plats i lokalerna. Det är många besökare som vistas i bibliotekets lokaler vilka tillsam-
mans bildar en heterogen grupp som mottagare av samma typ av information. Försök att tilltala många 
ur denna målgrupp kan leda till att budskapet går förlorat i formen som innehållet presenteras i. Det kan 
därför innas skäl att göra formen mer enhetlig för all information som ska kommuniceras. Därmed görs 
avsändaren mer tydlig och skapar även en mer samlad bild av biblioteket och universitetet hos mottagarna. 
Dock återstår det att se vad studenter som besöker biblioteket anser om kommunikationen som riktas till 
dem och hur formen påverkar deras intryck av information.

1.2 Syte 

Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur studenter upplever och värderar enhetlig graisk form-
givning i bibliotekets informativa trycksaker.

1.3 Frågeställningar  

För att svara på studiens syfte har följande frågeställningar formulerats med utgångspunkt i det teoretiska 
ramverket. Frågeställningarna är ordnade efter hur omfattande de är med den viktigaste frågan inlednings-
vis. 

 Vad värdesätter studenterna i utformning av informationsmaterial?

 Hur värdesätter studenterna en enhetlig proil som grund gällande bibliotekets tryckta informa-
tionsmaterial?

 Hur påverkas studenternas uppfattning om biblioteket som avsändare beroende på hur materialet 
är formgivet?
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1.4 Avgränsningar

Studien av biblioteket kommer avgränsas till Campus Norrköpings lokaler, vilket endast innefattar ett bib-
liotek, med anledning av att studiens tidsram inte tillåter intervjuer på alla tre biblioteken vid universitetet. 
Urval av respondenter kommer endast att ske i biblioteket med studenter som vistas i lokalerna. Detta för 
att respondenterna ska ha erfarenhet av och en känsla för miljön som undersökningsmaterialet tagits från. 
Främst studenter kommer tillfrågas då lärare och övrig personal inte ingår i studiens primära målgrupp. 
Som en del av förstudien kommer anställda på biblioteket intervjuas om arbetet med tryckt informations-
material. Det material som kommer undersökas är lättillgängliga skyltar som är väl synliga för bibliotekets 
besökare.

1.5 Begreppsdeiniion

Nedan följer begrepp som frekvent förekommer i denna rapport, vilka har varit centrala i datainsamlingen 
och därför är motiverade att förklaras närmare. Där objektiva deinitioner har behövts har dessa hämtats 
från Nationalencyklopedins (NE) uppslagsverk online. Förklaringar enligt NE står i kursiverad text. 

In fo rm ation

Generell beteckning för det m eningsfulla innehåll som  överförs vid kom m unikation i olika form er (NE, 
2015a).

Tydlighe t

Lätt att uppfatta m ed (ngt av) sinnena ofta om  ngn helhet vars enskilda detaljer är väl avgränsade från 
varandra. (NE, 2015b)

Enhe tlighe t

Enhetlig, som  utgör eller ger intryck av att vara en enhet om  m ångfald el. ngt sam m ansatt. (NE, 2015c)

Teckensn itt

Graisk term för en uppsättning av ett alfabets bokstäver, sifror och andra tecken som givits en enhetlig 
form givning (NE, 2015d). Varianterna typsnitt och font förekommer i respondenternas svar och behandlas 
i denna rapport synonymt med teckensnitt. 

In fo rm ativa trycksaker

Med informativa trycksaker avses i denna rapport de “skyltar” i form av papper i A4-format med allmän 
information till bibliotekets besökare som är placerade på lertalet platser runt om i lokalerna. Dessa skyltar 
är främst skapade och utskrivna av personalen på campus Norrköpings bibliotek, i viss mån förekommer 
material från universitetsbibliotekets kommunikationsavdelning. Det som i rapporten benämns som “skyl-
tarna”, “materialet” eller “trycksakerna” syftar synonymt på ovanstående beskrivning. De beintliga skyltar 
som tagits från biblioteket benämns i kontrast till omdesignen som “originalen”. 
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2 Teori

2.1 Typograi

Det inns olika deinitioner av vad ämnet typograi innefattar. Childers och Jass (2002) beskriver typograi 
som konsten eller skickligheten att kunna kommunicera genom det tryckta ordet. En annan uppfattning 
är att typograi är konsten att med hjälp av bokstäver och andra tecken visualisera tankar och ord för ögat 
(Hellmark, 2004). Enligt Thangaraj (2004) är typograins förutsättning att olika teckensnitt konnoterar 
olika saker och kan ha varierande efekt på läsbarhet, assimilation, tolkning samt ordens påverkan hos läsa-
ren.  

En rad faktorer påverkar huruvida en text blir lättläst eller inte. Dessa är:

 Val av teckensnitt
Antikvor används för löpande text i böcker och tidskrifter. Sanserifer passar bra för aischer och re-
klambudskap som ska läsas på avstånd. Sanserifer kan även användas i rubriker och mellanrubriker 
samt ingressser. Antikvor passar för bildtexter samt för småtexter i diagram och igurer. (Hellmark, 
2004) Det har däremot framkommit i en studie, där teckensnitten Times och Helvetica jämfördes, 
att serifer och sanserifer inte skiljer sig i fråga om hur snabbt de går att läsa (De Lange & Esterhui-
zen & Beatty, 1993). Det är emellertid viktigt att hålla sig till samma teckensnitt för ett visst textfor-
mat mellan olika dokument för att undvika inkonsekvens i typograin (Hartley & Trueman, 1985).

 Grad (teckenstorlek)
Löpande text i böcker sätts vanligtvis i 10-12 punkter. Tidningar eller tidskrifter har smalare spalter 
med text i 7-9 punkter. Högre grad gör inte nödvändigtvis texten mer lättläst, utan kan även ge mot-
satt efekt. Ett alternativ är istället att behålla graden och öka radavståndet. (Hellmark, 2004) Text 
som är för liten kan även trötta ut och skrämma läsare (Gallagher & Jacobson, 1993).

 Boldness (fetstil)
Bortsett från storleken på tecknen är boldness, det vill säga hur pass mycket svärta bokstäverna 
består av, en av de mest avgörande faktorerna för hur lättläst en text blir. Olika teckensnittsfamiljer 
består av lera vikter som light, medium, bold, extra bold med lera vilka har olika grad av lättläst-
het. (Luckiesh & Moss, 1940)

 Satsbredd (radernas längd)
Ideal radlängd är 55-65 tecken per rad med ett minimum på 35-45 tecken per rad. Med tecken avses 
bokstäver, sifror, skiljetecken och ordmellanrum vilka alla räknas som ett tecken. Lägre grad ger 
kortare satsbredd eftersom ler tecken får plats per rad. (Hellmark, 2004) 

 Kägel (radavstånd)
Kägeln mäts från baslinje till baslinje och sätts i löpande text minst med samma värde som graden. 
Om graden är 10 och kägeln 12 skrivs detta 10/ 12 (tio på tolv). Rubriker kan sättas med “underkä-
gel”, exempelvis 36/32 för att inte ljusrummet mellan raderna ska bli för stort. (Hellmark, 2004)

 Tryckkvalitet (papprets färg, struktur och gramvikt)
Text blir enklare att läsa om kontrasten mellan bokstävernas svärta och den ljusa ytan på pappret 
dämpas. Det är därför bättre att trycka på papper som är tonat i gult, beige eller grått istället för vitt 
papper. Ytan bör vara matt för att undvika relexer som vid glättat papper. (Hellmark, 2004)
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När det kommer till hur lättläst en text är inns olika tekniker för att mäta denna upplevelse. Dessa är:

 Läslighet (utförande)
Läslighet rör textens typograiska utformning, hur väl den går att läsa. Detta begrepp innefattar hur 
tydlig stilen är samt hur stor eller liten grad som används. (Pettersson, 2003) 

 Läsvärde (innehåll)
Läsvärde bedömmer text med intressant innehåll (som är värd att läsa). Det består dels av subjektiv 
värdering av text och bilders innehåll, dels av hur dessa presenteras för läsaren. Detta värde är bero-
ende av person, tillfälle och motivationen att läsa en text i en viss situation. (Pettersson, 2003)

 Läsbarhet (funktionella aspekter av innehåll, utförande och kontext)
Läsbarhet är summan av läsligheten och läsvärdet. Läsbarhet brukar beteckna textens ”mätbara 
begriplighet”, till exempel det som man kan få fram med LIX (läsbarhetsindex) då man bland annat 
beräknar antalet långa ord per mening. Läsbarheten säger alltså ingenting om läsarens upplevelse 
av lättlästhet. (Pettersson, 2003)

2.2 Layoutens överlevnad

En märkbar närvaro av layout i sidor och dokument beror till stor del på tillgänglighet av tekniska hjälp-
medel och kunskap. I en layout inns det avgränsade graiska zoner och hierarkier med text och rubriker i 
varierande storlek vilket ger ler möjligheter att kommunicera sammanhållning mellan element som i ett 
rent textbaserat dokument endast skulle signaleras genom ord. Det blir lättare för läsaren att gå mellan 
delarna i en layout om sammanhållningen presenteras graiskt, genom dess fysiska placering, dess typogra-
iska hierarki och visuella avgränsning. Bilder i layout kan kommunicera på en emotionell nivå, genom att 
skapa en särskild atmosfär samt göra ett dokument mer inbjudande genom att variera ord och bilder samt 
att minska stora textmassor. Läsare kombinerar fokus på orden de läser eller delar av bilden de ser, med en 
medvetenhet av hela sidans graiska utformning. (Waller, 2012)

Böcker, dagstidningar och broschyrer kan klassas som äldre kategorier av dokument. De har vanligtvis till-
kommit från producentens och användarens funktionella krav. Dessa varianter överlever då deras använda-
re har konservativa förväntningar i en tid då krav på förändring är påtaglig. Läsarna vill med minsta möjliga 
ansträngning kunna förstå det som presenteras. (Waller, 2012)

Vad som ses som soistikerade dokument produceras av individer som har välutvecklade färdigheter i 
skrivande, redigering och design samt ingår i genomarbetade system av produktion och distribution. Deras 
färdigheter är resultat av kunskap från praktik och arbete före kunskap från text och grammatik. Vid studier 
av det skrivna språket och särskilt i typograisk layout blir det svårt att undvika att skilja på skribenter och 
formgivare med respektive utan kompetens inom området. Avsaknad av kompetens framstår som ett pro-
blem när layout betraktas som en betydande och meningsbyggande del av text. (Waller, 2012)

Waller (2012) presenterar tre nivåer för personer eller organisationer som producenter av tryckt material:

Skriftlig n ivå  är förmågan att skriva lytande och läsbar text.  Här inkluderas traditionella kriterier för en 
utbildad skrivkunnig person.

Graisk nivå är förmågan att kunna använda layout och typograi för att skapa en användbar form för 
läsaren att söka och skumma igenom tillsammans med läsbar text. Vid behov ingår att samarbeta med en 
designer eller utgå från mallar.

Konversationsn ivå är förmågan att skapa en plattform att möta läsaren i, där behov och roller blir tydli-
ga.

Tillsammans utgör detta en kommunikativ kompetens som är önskvärd hos kommunikatörer och organi-
sationer. Traditionellt sätt är layout ofta en kompetens hos inriktade graiska formgivare som anlitas för 
att arbeta med ett begränsat antal trycksaker. Det bör ses som en kärnkompetens som varje kommunikatör 
bör dela, som varje verktyg för kommunikation bör främja samt något som varje student inom textinriktad 
kommunikation bör känna igen väl. (Waller, 2012)
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2.3 Informaionsdesign

Lipton (2007) beskriver informationsdesign som studien av och praktiken för att skapa klarhet och begrip-
lighet i visuellt material som ämnar att ge direktiv, utbilda, förklara eller informera. Efektiv informations-
design kan åstadkomma mycket och syftet bör vara att minska svårigheter att tolka och tyda information. 
Detta för att undvika frågor som vad för slags information det är, vad syftet är med den samt varför det är 
något läsaren bör notera. Informationsdesign är graisk design kombinerat med användbarhet. Det är kom-
binationen av form och funktion samt hur informationen samspelar med publiken och förmedlar innehåll 
framför enbart utseende. Det handlar om meningsfull användning av designelement före dekorativt syfte 
samt en respekt för informationens innehåll. 

Att söka efter mönster är något alla människor gör och när bekanta mönster dyker upp förutsätts att det 
inns någon betydelse i mönstret. Människor märker även avvikelser och förväntar sig att det har någon 
betydelse som skiljer sig från det som är sammanhängande. Allt som saknar ordning i den visuella presen-
tationen tenderar att uppfattas som obekvämt. Genom att använda storlek, form och färg i element kan det 
visa på en relation till andra element.  Informationsdesign kan dra fördelar av att arbeta utifrån gestaltla-
garna. Enligt likhetslagen tenderar människor att gruppera element och objekt med liknande attribut. För 
att kunna gruppera så måste det gå att känna igen likheterna. Element och objekt som ser lika ut, i form, 
färg eller storlek uppfattas ha samma vikt och betydelse i sammanhanget. (Lipton, 2007)

Pettersson (2003) beskriver informationsmaterial som den fysiska representationen av ett visst informa-
tionsbudskap ämnat för en viss målgrupp. Materialet bör vara utformat på ett visst sätt och ha ett syfte som 
förmedlas i ett lämpligt medium. Texter och bilder måste vara anpassade för målgruppen. 

Det som utgör ett bra informationsmaterial är enligt Pettersson (2003) något som:

 Har en tydlig struktur och är relevant, läsligt, läsbart och läsvärt för målgruppen det riktas till.
 Uppfyller höga krav på korrekt innehåll, språk och teknisk kvalitet.
 Förenklar vardagen för mottagare av informationen som presenteras samt ger trovärdighet åt avsän-

daren.

2.4 Visuell varumärkesidenitet

En stark visuell varumärkesidentitet kan ha stor påverkan för konsumentens bild av varumärket. Använd-
ning av tydliga visuella element som får återkomma i tryckta annonser kan främja igenkänning hos motta-
garen. Typiska karaktärsdrag och en likhet i utseende hos elementen kan bidra till att varumärket kan bygga 
en positiv relation till konsumenten. Tryckta annonser med konsekvent användning av visuella element kan 
bidra till att konsumenten enklare kan bearbeta materialet och läsa av den information som presenteras. 
(Philips, 2014)

Visuella element kan vara färg, form och typograi i relation till ett visuellt tema. De visuella elementen 
bör vara överensstämmande med de förväntningar konsumenten har av varumärket samt hur varumärket 
presenterar sig utåt. Elementen bör främja igenkänning av varumärket. Detta tillsammans med en tydlig 
hierarki av de visuella elementen är avgörande för att erhålla en stark visuell varumärkesidentitet. (Philips, 
2014)

Konsumenter som visar uppskattning för visuell estetik och kan klassas som estetiskt medvetna är känsliga-
re för variation i användning av visuella element vid marknadsföring av ett varumärke de är bekanta med. 
Genom att använda återkommande element i sin marknadsföring kan konsumenterna förstå att annonser-
na är kopplade till samma varumärke även om innehållet i annonsen varierar. Förhållandet mellan visuella 
element är mycket viktiga och särskilt samspelet mellan dem. Elementen var för sig ger inte lika stor påver-
kan. (Philips, 2014)
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2.5 Visual Literacy

Branch och Bloom (1995) beskriver att för att kunna erhålla kunskap från tryckt material krävs förmågan 
att kunna tyda och läsa visuellt presenterad information och bilder, så kallad visual literacy. Det kan även 
beskrivas som som förmågan att kunna tolka, uppskatta och sätta information i relation till något för att 
kunna skapa bilder (Visocky O’Grady & Visocky O’Grady, 2008) . Utvecklingen av visual literacy utgör en 
fundamental grund för att en människa ska kunna förstå och erhålla kunskap genom att tolka de visuella 
situationer med olika objekt och symboler som människan möter i sin miljö (Branch & Bloom, 1995).

Visuell information är en lika viktig del av kommunikation som språk. För att en läsare ska kunna förstå 
och forma ett budskap av det som kommuniceras, måste det vara möjligt för denne att kunna översätta och 
tolka både det skriftliga och det visuella.  Element som visuellt försöker förmedla information bör forma ett 
sammanhängande och enhetligt system samt tydligt kunna leverera ett budskap. Genom att använda visuel-
la element ger det mottagarna ler chanser att enklare förstå innehåll och därmed förstå vikten av bilderna 
i sig. (Branch & Bloom, 1995) Enskilda visuella element i design kan ha sin egna unika information, det är 
när de ses i relation till andra element som upplevelsen av dem och dess kontext kan förändras (Visocky 
O’Grady & Visocky O’Grady, 2008).  
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3 Metod 

3.1 Ansats  

Denna studie är av kvalitativ ansats med fenomenograisk inriktning. Fenomenograi är en forskningsin-
riktning som beskriver olika aspekter av tillvaron samt människors upplevelser av dessa aspekter (Marton, 
1981). Det inns ett intresse i sig att undersöka hur människor upplever, tolkar, förstår, begriper, uppfattar 
och föreställer sig olika aspekter av verkligheten, inte minst ur en pedagogisk synvinkel. Målet är att inna 
och systematisera tankesätt i termer av hur människor tolkar aspekter av verkligheten. Detta innebär att det 
är människors upplevelser av ett visst fenomen som undersöks. Inriktningen lämpar sig väl då syftet med 
studien är att ta reda på studenternas upplevelser och värderingar av det informationsmaterial som riktas 
till dem som målgrupp. 

3.2 Omdesignprocess

För att undersöka hur bibliotekets målgrupp, de besökande studenterna upplever formgivningen av de in-
formativa trycksakerna i biblioteket genomfördes en omdesign enligt Linköpings universitets graiska proil. 
Alternativ till originalmaterialet skapades för att studenterna skulle få en chans att jämföra och resonera 
kring vilka aspekter som tilltalar.

3.2.1 Urval av trycksaker

Fyra trycksaker med varierande utseende valdes ut från olika platser i biblioteket för att få en bredd i 
materialet. Urvalet grundades i tillgänglighet och placering av materialet, då studenterna potentiellt är 
bekanta med trycksakerna sen tidigare. De trycksaker som valdes benämns hädanefter som Tyst zon, Fika, 
Läsesal samt Påsk. Endast utformningen har ändrats i detta fall, det textuella innehållet är detsamma som 
i originalet, just för att det ska vara möjligt att ta reda på om utformningen har någon betydelse för hur 
informationen uppfattas. Om både text och bildval samt formgivning ändrats hade det inte varit möjligt att 
utläsa om det var innehållet eller formen som påverkade hur respondenterna uppfattade materialet. 

3.2.2 Genomförande

Lipton (2007) beskriver vilka aspekter som bör begrundas i informationsdesign och har utformat riktlin-
jer för att utforma en omdesign. Formgivaren bör analysera materialet och se vad som fungerar för mål-
gruppen. Tydlighet kan förbättras med små medel. En begränsning av förändringar till vad som är ytterst 
nödvändigt samt att använda lertalet element från originalet är fördelaktigt. Det gäller även konsekventa 
val av teckensnitt, grad och mellanrum. För en omfattande omdesign presenterades följande riktlinjer med 
relevans för studien:

 Varje rubrik behöver en tydlig fokuspunkt och varje informationsdesign behöver en ingångspunkt 
för publiken

 Undersök hur materialet kommer att placeras eller distribueras och formge utifrån det
 Börja med få detaljer och utöka vid behov
 Undersök materialet som organisationen tillgängliggör för sin publik, undersök hur de olika delarna 

relaterar till varandra och se om materialet är i behov av en omdesign som en del av systemet eller 
om det kan ersättas av annat material.

 Koppla allt relaterat material tydligt, exempelvis genom likartad distribution och likartade designe-
lement.

Universitetets graiska proil valdes som mall för omdesignen eftersom biblioteket inte har någon egen 
proil och med fördel kan följa samma som universitetet. Detta är något som inte sker i dagsläget (Ano-
nym, 2015a). Vid utförande av omdesign skapades fyra nya A4-dokument i programvaran Adobe InDesign, 
ett användbart verktyg för att arbeta med layout. Den textuella informationen från originalen ick samma 
formulering som tidigare. Efter detta ändrades alla teckensnitt till Scala Sans OT enligt LiUs proil. Färger 
ändrades till motsvarigheter i proilen där LiUs blå är den mest framträdande. För att visa vem avsändaren 
var placerades LiUs logotyp ut i höger nederkant på varje skylt; synlig men utan att dra allt för mycket fokus 
från resten av bilden. Efter detta lades graiska element till och illustrationer ick en ny form anpassad enligt 
proil. Dessa ändringar utfördes enligt riktlinjer från LiUs graiska proil, med grund i teorier för formgiv-
ning som tidigare presenterats samt ovan presenterade riktlinjer för omdesign. 
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3.3 Datainsamling och urval

Personliga intervjuer valdes för att det passade väl som datainsamlingsmetod, för att kunna presentera 
originalmaterial samt omdesign och samtidigt få ta del av respondenternas upplevelse direkt. Intervjuerna 
hölls under sammanlagt fyra tillfällen och samtliga genomfördes i ett grupprum i biblioteket. Detta försatte 
respondenterna i samma miljö som platsen vars material studeras. Två intervjuguider utformades för att 
formalisera varje intervjusituation och för att kunna formulera intervjufrågor som knyter an till studiens 
problemformulering. Vid kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att utforma en intervjuguide (Dalen, 
2015). Intervjuerna var semistrukturerade för att ge respondenten chans att resonera kring frågorna och 
samtidigt ge svar utifrån bestämda ämnesområden och centrala teman som formulerats.  Intervjuguiden 
utformades för att ge alla respondentgrupper likartade öppna frågor och därmed lika förutsättningar när 
de gav sina svar (Gillham, 2005). De öppna frågorna anpassades efter respondenterna i de två grupperna, 
anställda och studenter. De centrala teman som återkommer i studien och kopplades till de öppna frågorna 
är informationsmaterial, identitet och typograi vilka relaterar till studiens titel och frågeställningar. 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning samtidigt som anteckningar fördes. Detta är viktigt 
för att säkerställa att ingenting faller bort (Dalen, 2015). Anteckningarna angav vilken speciik trycksak 
eller grupp av trycksaker respondenten menade med “den här” eller “de till höger” som inte kunde tydas 
av endast inspelningen. Efter inspelningen transkriberades samtliga intervjuer för att underlätta analys-
processen. Vid transkriberingen skrevs respondenternas svar ned som de sagts i talspråksform med vissa 
justeringar. Det som inte togs med var utfyllnadsord som “eh” eller “liksom” på de ställen där de inte ansågs 
fylla någon innehållsmässig funktion för repondentens åsikt. Komprimeringen av texten gav ett mer lät-
töverskådligt material för analys. Talspråksform valdes framför omvandling till skriftspråk för att undvika 
eventuella missuppfattningar och ändringar i respondentens resonemang.

3.3.1 Anställda

För att få insikt i hur arbetet med informationsmaterial fungerar kontaktades anställda vid Campus Norrkö-
pings bibliotek. Första intervjun bokades genom slumpmässig förfrågan till närvarande bibliotekarie. Den 
första respondenten föreslog sin kollega som respondent, vilken intervjuades direkt efter genom så kallat 
snöbollsurval som innebär att redan valda objekt bidrar till att inna andra respondenter vilka kan tas med 
i urvalet (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes efter litteratursökningen, för att kunna ta reda på vad 
som var väsentligt att veta kring bakgrunden till det nuvarande informationsmaterialet och för att kunna 
inna centrala teman i intervjusvaren att utforma studien efter. Dessa intervjuer fungerade som en förstudie 
för att få reda på vad studenterna därefter skulle tillfrågas i datainsamlingen genom att ge insikt i framtag-
ning av trycksaker. 

De anställda som intervjuades berättade att en grupp på cirka tio anställda, kallad Redaktionen, arbetar 
med att producera material till avdelningarna samt ansvarar för sociala medier och hemsidan (Anonym, 
2015a; Anonym 2015b). Vid enstaka fall produceras material av övriga anställda. Anonym (2015b) beskrev 
att biblioteket för tillfället har för mycket eget material, både tryckt och på “infoskärmar”, vilket personalen 
är medveten om. Respondenten berättade att det arbetas på en ny graisk proil för universitetet som kom-
mer tillåta färre egna versioner och “ihopknåperier”. Vidare uppgavs att biblioteket eftersträvar att det syns 
att materialet är från universitetet och tydligt vem avsändaren är. (Anonym, 2015b)

Biblioteket är en del av universitetet och det är bara positivt att det blir mer enhetligt, ansåg Anonym 
(2015a). Universitetet är en väldigt stor organisation och biblioteket är en egen del, beskrev Anonym 
(2015b). Biblioteket marknadsför sig internt medan universitetet är mer externa. Det är svårt när materialet 
samtidigt måste vara enhetligt så det syns att det kommer från universitetet. Biblioteket vill gärna vara ett 
varumärke i det stora på något sätt vilket kan förbättras med den nya varumärkesproilen för universite-
tet. Då kan reglerna bli tydligare. En förhoppning respondenten nämnde var att de nya teckensnitten blir 
tillgängliga för alla anställda, vilket tidigare varit ett problem vid framtagning av material på biblioteket då 
lättillgängliga teckensnitt använts i brist på det rätta enligt proilen. (Anonym, 2015b)

En bred användning av teckensnitt kan ha betydelse och påverka bilden av informationens avsändare be-
skrev båda respondenterna (Anonym, 2015a; Anonym 2015b). Det blir rörigt som det är i dagsläget. En re-
spondent (Anonym,2015a) beskrev att ett mer formellt budskap kan bli striktare men att det inns exempel 
på material som är mindre oiciellt såsom öppettider under helger. Båda respondenterna (Anonym, 2015a; 
Anonym 2015b) beskrev en mer enhetlig form positivt, det vore fördelaktigt med endast ett teckensnitt att 
använda på universitetets skyltar och det material biblioteket delar ut. En respondent (Anonym, 2015a) 
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tillägger att biblioteket försökt få en egen logotyp för sin verksamhet men det har besvarats med ett blankt 
nej från universitetet. 

3.3.2 Studenter

Studiens primära datainsamling genomfördes med hjälp av intervjuer av slumpmässigt utvalda besökare i 
bibliotekets miljö. Detta för att få en bredd bland respondenterna, men även för att undvika att färga valet 
av deltagare. En bred representation av besökare och studenter med skilda ämnesområden eftersträvades. 
Tre studenter studerade utbildningsvetenskap, en förskollärare, en lärare för F-3 samt en student som läste 
fristående kurser inom pedagogik. Tekniska högskolan representerades av tre studenter från Graisk de-
sign och kommunikation, Flygtransport och logistik respektive civilingenjör i Medieteknik. En student från 
Samhälls- och kulturanalys samt två studenter vid Kultur, samhälle och mediegestaltning representerar 
den ilosoiska fakulteten. Från Hälsouniversitetet återfanns en sjuksköterskestudent och en masterstudent 
inom arbetsterapi. Studentgrupperna representerar de fyra fakulteter som inns vid Campus Norrköping, 
ilosoisk fakultet, teknisk fakultet, medicinsk fakultet samt utbildningsvetenskap (LiU, 2015b). Samtliga 
personer tillfrågades även om de hade något intresse för graisk formgivning, vilket fem uppgav att de hade. 
Vid sammanställning var det totalt elva deltagare, sex kvinnliga och fem manliga respondenter som deltagit 
i studien. Ålder på deltagarna sträckte sig från 20 till 53 år med en medelålder på 28 år. Inga namn erhölls 
av respondenterna i syfte att hålla dem anonyma i studien och för att hålla analysen av datan objektiv.

Varje intervju var tänkt ta kring 15 till 20 minuter och genomfördes i anslutning till den miljö
där det undersökta materialet inns uppsatt. Då varje individ är unik gällande åsikter och formulering av 
svar, varierade längden på intervjuerna från 10 till 30 minuter. Intervjuerna inleddes med demograis-
ka frågor och diskussionsfrågor där respondenten ick beskriva hur de ser på tydlighet, enhetlighet samt 
trycksaker i ofentliga miljöer. Därefter presenterades respondenterna för beintligt material, i form av fyra 
original från bibliotekets lokaler. Respondenterna frågades hur de uppfattar materialet som helhet samt vad 
som var bra respektive mindre bra. Frågor kring studiens centrala teman gav respondenten chans att svara 
på hur de ser på identitet, informationsmaterial samt typograi. Omdesign av de fyra originalen visades för 
deltagarna i samma kontext som tidigare. Respondenten gav på nytt sitt synsätt och tankar kring samma 
kriterier som gällde för originalmaterialet. Avslutningsvis ick respondenterna svara på hur de anser form 
kan påverka deras intryck av information.

3.4 Analysprocess

Då studien använt sig av en kvalitativ ansats har det fokuserats på gestaltning och undersökning av fenome-
net. Det primära i studien blev respondenternas upplevelse och uppfattning av fenomenet som presenteras. 
Detta var en stor anledning till att se till begreppet fenomenograi och försöka inna själva essensen i det 
respondenterna berättar om sin upplevelse av fenomenet (Larsson, 1986).  

Det var av yttersta vikt att organisera och strukturera upp materialet från datainsamlingen för att kunna 
urskilja det utmärkande i svaren. När all data från intervjuerna transkriberats lästes alla texter igenom 
lera gånger för att öka förståelsen för vad respondenterna sagt. Detta gjordes eftersom kärnan i analysen 
är att jämföra olika svar och hitta likheter och skillnader (Larsson, 1986). För att på ett enkelt sätt kunna 
urskilja dessa likheter och skillnader i svaren gjordes förteckningar över de mest förekommande orden i 
intervjuerna. Synonymer eller andra ord som liknade varandra bildade grupper som sedan färgkodades. Det 
beskriver Magne Holme & Krohn Solvang (1991) som en viktig del i en helhetsanalys. Alla ord inom dessa 
grupper markerades sedan i transkriberingstexten med respektive färg. Detta gjorde det enklare att se vilka 
av “grupperna” som förekom lest gånger samt om respondenter med gemensamt intresse för formgivning 
eller gemensam utbildning eventuellt delade färger. 

Efter färgkodningen av respondenternas svar delades analysen upp efter varje enskild fråga som ställts i 
intervjuerna. Det ingår i delanalysen att text från datainsamling delas upp och kategoriseras, varefter ord 
och påståenden grupperas i passande kategori (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). Samtliga svar på 
varje enskild fråga från intervjuguiden sammanställdes och bearbetades för sig. När alla respondenters svar 
från en viss fråga sammanställts lästes dessa igenom igen och tolkades för att hitta andemeningen bakom 
det som sades. De svar som kunde liknas vid varandra genom återkommande ordval eller lika andemening 
grupperades för sig och avvikande svar för sig. En sammanfattning av dessa skrevs ihop och sammanfatt-
ningen analyserades sedan utifrån studiens syfte. Vissa mer utmärkande uttalanden citerades enligt Mag-
ne Holme & Krohn Solvangs (1991) beskrivning av citaturval. Det bör inte vara för många citat och de bör 
framstå som insiktsfulla och originella.
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I vissa fall blev det nödvändigt att leta efter svar i andra delar än just det stycke som respondenten svarat på 
den speciika frågan. Svaret kunde komma vid en senare fråga när respondenten fått tänka igenom ämnet 
eller då respondenten beskrev något annat. Detta förekom särskilt när respondenter gav beskrivningar av 
enskilda trycksaker ur det material som presenterades. Detta gjorde att varje trycksak redovisas för sig i 
empiriavsnittet istället för att bara helhet mellan original- och omdesignversioner jämförs. När varje fråga 
från intervjuguiden behandlats lästes även de preciserade frågeställningarna igenom igen och svar letates 
från alla delar av intervjuerna för att inna lösningar till dessa om det inte redan täckts in. 

Nedan följer ett exempel på hur analysprocessen gått till. Utdraget är en sammanställning av svaren på 
frågan om hur studenterna ser på begreppet tydlighet. Först redovisas samtliga svar från transkriberingen 
i kronologisk ordning inklusive färgkodning. Likartade ord samlades under en färg, lätt och enkelt vilka ko-
dades med färgen orange. Därefter skrevs gemensamma samt avvikande åsikter ut varefter andemeningen 
summerades i svaren till ett fåtal nyckelord under sam m anfattning.

Vad innebär tyd lighe t fö r d ig?

Transkriberade svar:

1. Att man förstår snabbt, att man inte måste fundera om det är si eller så, utan man förstår när man 
tittar på det.

2. Inom utformning? Om det inns ett budskap som ska förmedlas så ska det inte innas några tvivel-
aktigheter i vad det är som försöker förmedlas, alltså budkapet måste vara tydligt. Annars kan det ju 
handla om stilrenhet att det inte inns för mycket som plottrar till det visuella. Det beror väl på lite 
vilken sorts tydlighet man är ute efter. 

3. Att något  är enkelt och konkret, att man förstår någonting, genom att titta på eller höra om en gång. 
Det skulle jag säga är tydlighet.

4. Lite enkelt språk, enkla bilder som inte har för mycket detaljer. Någonting som man kan tänka att de 
lesta förstår. 

5. Att det är lättförståeligt och att det krävs ingen ansträngning för att förstå.
6. Allt ifrån källkritik till att förstå en hel bild av det hela, liksom allt ifrån olika vittnesmål till att alla 

har olika bilder av sin egen händelse. Att se på olika perspektiv att hur något skett. 
7. Det ska vara lätt att hitta och ha korrekt information.
8. Bra information, bra skrift. Förståeligt sätt, inte för mycket fackspråk av olika slag utan som gemene 

man kan förstå. 
9. Tydlighet är, om man ska kolla på det tekniskt sätt så är tydlighet att man snabbt kan hitta informa-

tion, det är inte lera klick bort utan att är pang bom där. Allt inns. 
10. Att man får ut fakta på ett föreståeligt sätt. Vet inte mer
11. Ja, svår fråga, tydligt är att det framgår precis vad det handlar om, att man kan förstå utan att ställa 

några följdfrågor.

Tolkning av svar:

 8 studenter ansåg att tydlighet handlar om att presentera något som går att förstå. 
 4 studenter talade om att det ska vara enkelt och att ingen ansträngning krävs för att uppfatta äm-

net. 
 3 studenter nämnde information för att beskriva tydlighet.
 2 studenter talar om språket och behov av anpassning för gemene man.
 1 student nämnde stilrenhet som en aspekt, beroende på vilken typ av tydlighet som efterfrågades.

Sammanfattning:

Tydligt
Enkelt
Förståeligt 
Information
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4 Resultat av data och analys 

I detta kapitel kommer resultat av datainsamling presenteras tillsammans med analys av svar från studiens 
kvalitativa intervjuer. Data är uppdelad efter närliggande områden och centrala teman från intervjuguiden. 
Studenter med angränsande svar grupperas och en student kan representera lera åsikter inom samma 
fråga. Exempelvis när tre studenter nämnde tydlighet som en viktig aspekt och två av studenterna nämnde 
att trycksakerna bör vara klara och lätta att förstå. Här kan en student vara representerad vid båda dessa 
åsikter.

4.1 Tydlighet och informaionsmaterial

Respondenterna uppmanades beskriva sin uppfattning av ordet tydlighet, ett ord som 
uppkommit under intervjuer med anställda på biblioteket (Anonym, 2015a; Anonym, 2015b). Det är även 
ett begrepp som är centralt vid utformning av informationsmaterial (Pettersson, 2003). Åtta studenter 
ansåg att tydlighet handlar om att presentera något som går att förstå. Fyra studenter talade om att det ska 
vara enkelt och inte kräva någon vidare ansträngning för att förstå. Tre studenter nämnde information i sin 
beskrivning av tydlighet. 

Respondenternas uppfattningar om vad tydlighet innebär tolkas som närliggande till varandra samt mot-
svarar vad NE (2015b) beskriver som lätt att uppfatta. Detta tolkas som att respondenterna i sina svar be-
lyser att tydlighet är en viktig aspekt i design av informationsmaterial. Det är viktigt att mottagaren förstår 
informationen samt att budskapet framgår enkelt och med minimal ansträngning. Det stämmer överens 
med de centrala delarna i vad som utgör bra informationsmaterial (Pettersson, 2003).

Innan originalmaterialet presenterades blev respondenterna tillfrågade vad de ansåg var viktigt för tryck-
saker i ofentliga miljöer. Detta gjordes innan trycksakerna lades fram för att dessa inte skulle påverka 
studenternas resonemang i frågan. Då nämnde tre studenter tydlighet som en viktig aspekt. Två av stu-
denterna nämnde att trycksakerna bör vara klara och lätta att förstå samt lättillgängliga. Två studenter 
diskuterade att de måste synas på avstånd och stå ut från bakgrunden. Två studenter ansåg att de bör väcka 
uppmärksamhet, gärna med färg  medan en annan ansåg motsatsen, att de inte bör vara för uppseende-
väckande och ta för stor plats. En av studenterna påpekade att materialet bör signalera innehåll och syfte, 
för att undvika misstag.

Tydligheten är en sida som respondenterna verkar lägga extra vikt vid just när det gäller information i det 
ofentliga. Detta tolkas som att det inns ett behov av att vara uppriktig och klar med budskapet från av-
sändarens sida. Detta beskriver Pettersson (2003) kring hur informationsmaterialet bör ha ett syfte som 
förmedlas i ett lämpligt medium samt att det skall förenkla vardagen för mottagaren. Det respondenterna 
nämner kring tydlighet anknyter till hur Waller (2012) beskriver närvaro av layout i dokument, hur det blir 
enklare för läsaren om det inns en graisk sammanhållning med hierarkier och avgränsningar i det visuella. 
Detta för att läsaren vill med minsta möjliga ansträngning kunna förstå det som presenteras. Utöver detta 
inns det en tendens till diskrepans gällande hur pass uppseendeväckande ofentliga trycksaker bör vara. 
Detta tolkas som att trycksakerna bör väcka uppmärksamhet så de inte passeras förbi osedda men inte till 
den grad att de stör omgivningen. På vilket sätt detta uppnås framgår inte i respondenternas utsagor. 

Respondenterna ombads svara på vad de tycker är viktigt gällande utseende av informationsmaterial.  Fem 
studenter beskrev att det är viktigt att informationsmaterialet fångar intresset och drar till sig uppmärk-
samhet. Fem studenter ansåg att belysa med färg var fördelaktigt. Tre studenter nämner att materialet bör 
vara tydligt. Tre studenter ansåg att stilrenhet och inte för mycket detaljer var en viktig aspekt gällande 
informationsmaterial.  En student tolkade frågan annorlunda från övriga och beskrev att det var viktigt att 
tänka på målgruppen. Placering och risk för att materialet smälter in i bakgrunden, diskuterade tre studen-
ter. Varav en av dessa formulerade sitt resonemang som följande.

Märker m an inte en sky lt så har den ingen poäng. Om budskapet inte syns,
ja då inns det ju inte, sade en respondent angående skyltarnas synlighet.

Studenterna var insiktsfulla i frågan och beskrev viktiga aspekter som bör begrundas i utformning av 
informationsmaterial. De nämner främst fyra aspekter, fånga intresse, färg, tydlighet och enkelhet vilket 
relaterar till Liptons (2007) beskrivning av hur människor söker efter ordning och enhetlighet. Avsaknad 
av ordning tenderar att bli obekvämt. Storlek, form och färg kan användas för att visa på en relation mellan 
element. Att eftersträva tydlighet i materialet stämmer överens med synen på att informationsdesign skall 
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skapa klarhet och begriplighet i visuellt material (Petterson, 2003). En student beskriver att målgruppen är 
viktig att ta i beaktning, det nämner Pettersson (2003) gällande att texter och bilder måste vara anpassade 
för målgruppen vid utformning av informationsmaterial. Alla aspekter som beskrivs av respondenterna 
relaterar till varandra och kan förstärkas av att samspela. Kombinationen av form och funktion har stor be-
tydelse i informationsdesign. Det innefattar även hur informationen samspelar med publiken och levererar 
innehåll (Lipton, 2007). 

4.2 Avsändare och idenitet

Respondenterna ombads beskriva hur de uppfattar vem avsändaren är på de trycksaker som sätts upp i bib-
lioteket. Sju studenter uppfattade att logotypen som fanns placerad på ett av originalmaterialen visade att 
universitetet var avsändare. Detta gjorde det tydligare att materialet var kopplat till universitetet ansåg tre 
studenter. Åtta studenter uppgav att de uppfattade biblioteket som avsändare genom materialets placering 
och kontext. Två studenter ansåg att det var bibliotekspersonalen som var avsändare. Två studenter berät-
tade att avsändaren framgick ur texten i trycksakerna. Fyra studenter beskrev att ingenting visade att det 
var samma avsändare varav en beskrev att materialet känns mer som allmänna uppmaningar utan tydlig 
avsändare.

Respondenterna kopplar materialet till universitetet, men inte nödvändigtvis till biblioteket. Studenterna 
uppmärksammade logotypen som endast förekom på ett exemplar av originalmaterialet, vilken indikera-
de vem avsändaren var. Att materialet återinns i bibliotekets lokaler ansågs också ge tydliga signaler om 
avsändaren men samtidigt beskrevs även materialet som allmänna uppmaningar där ingen tydlig avsän-
dare framgick. Detta tolkas som att placeringen av materialet utgjorde indikation av avsändare snarare än 
innehållet eller utformningen, särskilt då en markör för avsändare saknades. Utifrån det här tolkas att det 
inns ett behov av att visa tydligt vem avsändaren av informationen är. Philips (2014) beskriver att konsu-
menterna kan bilda en koppling till varumärket om det inns återkommande element i marknadsföringen, 
även om innehållet i det tryckta materialet varierar. Vidare kan igenkänning av varumärket främjas genom 
att återkommande element används. Detta kriterium uppfylls inte av bibliotekets kommunikation.

Respondenterna frågades även om hur de uppfattar biblioteket och universitetet som en eller som skilda 
identiteter. Åtta studenter beskrev det som att biblioteket och universitetet hör ihop. Tre studenter ansåg 
att de har samma identitet. En student beskrev biblioteket och universitetet som skilda identiteter, då bib-
liotekets besökare inte uteslutande är studenter. En annan student ansåg dem som både skilda och som en 
identitet, att biblioteket är fristående men uppfattas som en del av universitetet. 

Om  biblioteket hade legat i ett helt annat enskilt hus så kanske det skulle 
kännas som  att de hade två olika, beskrev en student om  identiteterna.

“Hör ihop” och “samma identitet” tolkas som närliggande men att det nödvändigtvis inte behöver ha sam-
ma konnotationer hos respondenterna. “Hör ihop” kan vara två enheter som hör ihop, ”samma” kan betyda 
att de inte skiljer sig åt. Här tolkas “hör ihop” som att biblioteket och universitet är delar av samma identitet 
och därmed inte skilda som sådana. Att lera studenter svarade att biblioteket och universitetet “hör ihop” 
snarare än är en och samma identitet tros bero på avsaknaden av återkommande visuella element i kommu-
nikationen från biblioteket (Philips, 2014). 

4.3 Typograi och enhetlighet

Philips (2014) teori kring återkommande visuella element har valts att tolkas som enhetlighet i den visuella 
kommunikationen. Detta gav en anledning till att studenterna uppmanades ge sin deinition av begreppet 
enhetlighet. Tre studenter uppgav en osäkerhet kring ordets betydelse. Två studenter ansåg att det handlar 
om likhet och två andra förknippade enhetlighet med en röd tråd. En student beskrev det som igenkännbart 
och med kontinuitet. En student beskrev enhetlighet som något symmetriskt, att sidorna blir spegelvända.

Respondenternas beskrivningar är i närheten av hur NE (2015c) beskriver enhetlig; ger intryck av att vara 
en enhet om  m ångfald el. ngt sam m ansatt. Det som respondenterna uppger tyder på att det inns en förstå-
else kring kontinuitet och likhet, men att just termen enhetlighet kan förvirra och tolkas olika. En röd tråd 
och igenkännbarhet kan uppfattas som att material eller delar hör ihop, som en enhet.

Respondenterna tillfrågades också vad som påverkar deras upplevelse av text i informationsmaterial. Sex 
studenter ansåg att val av teckensnitt är en viktig aspekt, teckensnittet ska helst vara enkelt och lätt att läsa. 
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En student nämnde att det kan vara bra om det är ett teckensnitt som känns igen sen tidigare. Fyra stu-
denter påpekade att teckenstorleken är avgörande och det viktigaste verkar vara att texten inte ska vara för 
liten, snarare än för stor. Två studenter uppgav att texten ska vara tilltalande för målgruppen.

En viktig aspekt för studenterna gällande typograi är att teckensnitt valts som är lättlästa och passar väl 
för innehållet och gärna begränsas till ett, eller möjligtvis några få lämpliga. “Enkla” teckensnitt tolkas som 
att skripter och andra dekorativa teckensnitt bör undvikas. Detta stämmer bra överens med vad Hellmark 
(2004) anser gör en text lättläst, där han uppger att sanserifer passar bra för rubriker, mellanrubriker och 
ingresser. Att texten inte ska vara för liten är viktigt för att läsaren inte ska tröttas ut (Gallagher & Jacob-
son, 1993). Storleken är också relevant med tanke på att skyltarna ska kunna läsas på avstånd. Att texten 
ska vara tilltalande för målgruppen tolkas som att den ska vara intressant att läsa, det vill säga ha ett högt 
läsvärde vilket gör texten mer lättläst (Pettersson, 2003). 

Studenterna frågades även hur deras uppfattning av avsändaren påverkas av att denne använder lera olika 
teckensnitt i sin kommunikation. På detta uppgav tre studenter att avsändaren upplevs som oenhetlig, att 
den saknar inriktning. Två respondenter menade att avsändaren kan upplevas som rörig. En student upp-
gav att avsändaren kan ge ett oseriöst intryck och två andra ansåg att den kan upplevas som okunnig. Två 
studenter menade att avsändaren får svårare att nå fram med sitt budskap vid användning av olika tecken-
snitt. Två studenter uppgav att olika teckensnitt kan användas beroende på önskad känsla eller budskap, 
varav en ansåg att det inte är viktigt att vara konsekvent vad gäller teckensnittsval. En annan student men-
ade att det kan innas “forskning bakom som visar vad som drar uppmärksamhet” och att olika teckensnitt 
därför kan vara befogade att användas. 

Flera respondenter anser att ett konsekvent användande av ett eller få teckensnitt påverkar hur enhetlig 
avsändaren uppfattas i sin identitet, vilket stämmer överens med vad Hartley & Trueman (1985) säger om 
konsekvent typograi. Ett allt för osammanhängande nyttjande av teckensnitt i den externa kommunika-
tionen kan resultera i att avsändaren upplevs som rörig och inte vet hur den ska proilera sig, menar res-
pondenterna. Om detta osammanhängade nyttjande leder till att avsändaren uppfattas som rörig har inte 
kravet på trovärdighet uppnåtts av designen (Pettersson, 2003). Att avsändaren inte uppfattas som trovär-
dig kan sättas i relation till att det blir svårare att nå ut med budskapet som andra respondenter uppger. 
Två av studenterna ansåg att olika teckensnitt kan användas exempelvis beroende på vilken känsla som vill 
uppnås. Detta kan härledas till att olika teckensnitt har skiftande konnotationer (Thangaraj 2004).
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4.4 Original och omdesign 

Respondenterna ombads i två omgångar svara på frågor om deras åsikter gällande materialet som visades i 
form av utskrivna A4-blad. Först presenterades originalmaterialet och respondenten uppmanades berätta 
hur de såg på trycksakerna samt beskriva vad de ansåg var bra respektive mindre bra med materialet. Sam-
ma frågor ställdes efter att respondenterna fått ta del av omdesignen. 

4.4.1 Tyst zon

Den första trycksaken studenterna ick ta del av var en skylt som markerar bibliotekets tysta zon. Skylten 
sitter i midjehöjd på en ställning vid ingången. 

Bild 1. Tyst zon. 

Fyra studenter påpekade att orginalmaterialet är tydligt. Fyra studenter uppmärksammade användning 
av stor text. Tre studenter uppgav att det är bra att förtydliga med färger. Två studenter upplevde skylten 
som en varning. Två av studenterna uppger att skylten får ut budskapet. Två stundenter menade att den går 
direkt på kärnan i budskapet.

Fyra studenter menade att omdesignen inte står ut och drar lika mycket uppmärksamhet som origina-
let. Två studenter tyckte det var tydligt vad skylten handlade om. En student tyckte den var “fruktansvärt 
tråkig”. En student upplever den som mindre hotfull. Två studenter påpekade mängden information som 
överlödig.

Åsikterna kring att materialet är tydligt och användningen av stor text och lera färger i originalmaterialet 
relaterar till beskrivningen av tydlighet där enskilda detaljer är väl avgränsade från varandra (NE, 2015b). 
Det går även koppla till att text inte bör sättas för smått för läsbarhets skull (Gallagher & Jacobson, 1993). 
Fyra studenter förde resonemanget att materialet smälter in i bakgrunden, vilket tolkas som att det passar 
in i miljön det ämnas placeras i. Materialet behöver fånga studenternas intresse utan att framstå som obe-
kvämt, vilket Lipton (2007) talar om vid avsaknad av ordning i visuell presentation. Det beskrivs även att 
färg, form och storlek är viktiga verktyg som kan visa på relationer mellan element i materialet.
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4.4.2 Fika

Denna skylt sitter placerad i grupprum ovanpå en bokhylla i ett ställ samt på övervåningen i större format 
placerad i den tysta zonen. 

Bild 2. Fika.

Sex studenter uppmärksammar att universitetets logotyp inns med på originalmaterialet. Tre studenter 
påpekar att det är bra med information på två språk. Två studenter anser att den är tydlig medan två stu-
denter uttrycker att den är otydlig. Två studenter ifrågasätter varför det är böcker på bilderna när skylten 
handlar om förtäring. En student tolkar det som att bilderna illustrerar att det är böcker som inte får ska-
das vid förtäring av mat. Två studenter påpekar val av teckensnitt och beskriver det som busigt respektive 
barnsligt. En av studenterna tycker inte det ser så professionellt ut. En student beskriver den som stilren 
medan en annan ser den som rörig.

Jobbig att kolla på för just m ed bilderna här så tar det fokus bort från 
budskapet, beskrev en respondent illustrationerna av böcker i Fika-sky lten.  

Fyra studenter beskriver omdesignen positivt, onödiga element är borttagna. En student beskriver den som 
tydligare men den är inte tillräckligt tydlig och påpekar likt en annan student språket i informationen. Två 
studenter beskriver omdesign och original som likvärdiga. Två studenter ser det blå bakgrundselementet 
som positivt. En student efterfrågar en bild som förklarar vad som är tillåtet att äta och inte. 

Att två studenter anser att Fika-skylten är tydlig medan två andra anser att den är otydlig tolkas som att 
studenterna syftar på olika aspekter när de säger “tydlig”. Detta trots att respondenternas generella beskriv-
ning av ordet stämde väl överens med deinitionen enligt NE (2015b). Den ena aspekten verkar ligga i att 
texten översatts till engelska och att den därför är lättare att tyda även för icke svensktalande besökare. Den 
andra består i att buskapet inte blir tydligt när vissa av respondenterna inte kopplar samman texten med 
bilderna i skylten. Detta tros hänga ihop med uppfattningen att skylten är “rörig” som en annan respondent 
uttrycker. Flera studenter upplever att onödiga element har tagits bort vilket tolkas som att bilden i origi-
nalet inte var väsentlig för skyltens budskap. Om ler visuella element använts hade mottagarna getts ler 
chanser att enklare förstå innehållet och därmed förstå vikten av bilderna i sig (Branch & Bloom, 1995). Att 
omdesignen beskrivs fortfarande som inte tillräckligt tydlig av en student tros bero på att det fortfarande 
bara är texten som kommunicerar budskapet i omdesignen, ingen ny bild har lagts till. Detta tolkas som 
anledningen till att två studenter upplever de båda versionerna som likvärdiga. Att original och omdesign 
beskrivs som likvärdiga trots att teckensnitten skiljer sig åt vad gäller boldness tolkas som att fetstilen inte 
hade en större inverkan på läsbarheten i skylten (Luckiesh & Moss, 1940).
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4.4.3 Läsesal

Vid entrén till den tysta läsesalen längst in i biblioteket sitter en skylt på en ställning i midjehöjd. 

Bild 2. Läsesal.

Fem studenter beskrev att bilden på originalmaterialet var “ful”, varav två hänvisade till den gula rutan 
kring illustrationen. Fyra studenter beskrev den som tydlig. Tre respondenter angav att skylten är enkel 
medan en student uppgav att hen “förstår inte syftet med den”. Två studenter tyckte att texten borde varit 
större. 

Det inns inget frekvent återkommande i svaren mellan de olika respondenterna angående omdesignen. En 
student ansåg att skylten såg mer genomtänkt ut när “onödiga element” tagits bort. En annan tyckte om-
design såg bättre ut men var för fattig i utformningen. En student ansåg att skylten inte kommer uppmärk-
sammas. En student ansåg att “riktiga bilder” alltid är roligare än datoriserade bilder. En student visade 
uppskattning av en “visuell bild”, som i omdesignen.

Genom att tolka respondenternas svar går det att utläsa att originalbilden med datorn framstår som ett 
störande element. I omdesignen verkar studenterna störa sig mindre på den illustrerade bilden som ämnar 
passa mer till universitetets graiska proil. Den typ av bild som används i originalet är inte återkommande 
i bibliotekets skyltar och konsekvent användning av visuella element är något som Philips (2014) beskriver 
som viktigt i tryckt material för att läsaren ska kunna bearbeta informationen som presenteras. Han menar 
att en likhet i utseende hos elementen kan hjälpa varumärket bygga en positiv relation till konsumenten. 
I det här fallet blir det relationen mellan biblioteket och dess målgrupp, besökande studenter, som kan 
dra nytta av en likhet i utseende. Likhet mellan element och objekt är även framstående i gestaltlagarna, 
där lagen om likhet gör att människor tenderar att gruppera objekt med liknande attribut. Det måste gå 
att känna igen likheterna för att kunna gruppera och element kan exempelvis ha liknande form, färg el-
ler storlek (Lipton, 2007).  En student beskriver användningen av en “visuell bild” i positiva ordalag, just 
bilder i layout kan vara inbjudande och erbjuda läsaren variation i kommunikationen som presenteras. När 
läsaren fokuserar på en del av bilden, har de fortfarande en medvetenhet om helheten (Waller, 2012). En 
respondent uppgav att den inte förstod syftet med skylten, vilken då framstår som överlödigt material. Det 
är något som Pettersson (2003) talar om gällande informationsmaterial, text och bild måste vara anpassad 
och utformad för målgruppen, samt att syftet ska presenteras i ett lämpligt medium för att informations-
budskapet ska nå fram. Detta gör även att texten får ett lågt läsvärde då den inte blir intressant för besökar-
na (Pettersson, 2003). Två studenter önskade att texten var större i omdesignen vilket kan härledas till att 
teckenstorlek har en betydande roll för läsbarheten (Hellmark, 2004). 
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4.4.4 Påsk

Skylten som förklarar bibliotekets öppettider under påsken var placerad i ett ställ vid en lånedisk i den tysta 
zonen av lokalen. 

Bild 4. Påsk.

Fyra av studenterna beskriver originalmaterialet som trevligt. Tre studenter beskriver det som barnvänligt 
och busigt, kanske riktat till en yngre målgrupp. Tre studenter anser att budskapet går fram. Tre studenter 
uppfattar öppettiderna som tydliga. Två studenter efterfrågar en tydligare struktur i texten och nämner 
hierarki och storleksskillnad som en aspekt och två studenter påpekar att texten går utanför ramen som en 
nackdel. 

Två studenter beskriver omdesignen som tydligare. Två studenter uttrycker det blå elementet i rubriken 
som positivt och något som märks. Tre studenter beskriver att det känns tråkigare utan konnotationer med 
påsken. En student föreslår en variant med påskdetaljer som går mer i stil med den graiska proilen. En 
student beskriver omdesignen som något som tas på allvar medan en annan student beskriver avsaknaden 
med koppling till påsk och hur “det känslomässiga kan också spela roll när man internaliserar budskapet” 
och att “om det känns tilltalande kan det bli lättare att ta till sig”.

Att fyra studenter beskriver trycksaken som “trevlig” tolkas som att dessa respondenter tilltalas av den 
lättsamma bilden med påskmotiv. Å andra sidan uppger tre studenter att målgruppen för skylten känns 
som barn, vilket inte stämmer bra överens med åldern på bibliotekets huvudsakliga besökare. Det är därför 
oklart om bilden har anpassats efter målgruppen för att uppfylla kravet på god informationsdesign (Pet-
tersson, 2003). Samtidigt anser tre av studenterna att budskapet går fram vilket tolkas som att antingen 
har bildens utförande mindre betydelse eller också är det väldigt individuellt huruvida bilden uppfattas som 
“barnslig” eller “busig”. 

Kopplingen som skapas mellan bilden och textens budskap i originalversionen är ett viktig aspekt för tre 
studenter som upplever att skylten blivit mer tråkig i det striktare utförandet enligt den graiska proilen. 
Här skiljer sig åsikterna då två studenter uppfattar omdesignen som tydligare, tre som tråkigare och en av 
dem förespråkar en väg mellan de två versionerna. Att den uppfattas som tråkigare trots dels bero på det 
striktare teckensnittet i omdesignen vilket kan härledas till att olika teckensnitt tolkas annorlunda av läsare 
(Thangaraj, 2004). En respondent är inne på att det kan vara lättare att ta till sig skyltens budskap om den 
känns tilltalande, vilket tolkas som att skylten är svårare att ta till sig i den nya versionen för lera av res-
pondenterna. Detta kan sättas i relation till att bilder i layout kan skapa en särskild atmosfär och göra ett 
dokument mer inbjudande genom att variera ord och bild (Waller, 2012). Det inns punkter som lera res-
pondenter anmärkte på i originalet som enligt dem har förbättrats i omdesignen; texten har fått en tydligare 
struktur samt hierarki och ingen del av den går utanför ramen. Detta hänger ihop med att allt som saknar 
ordning i den visuella presentationen kan uppfattas som obekvämt (Petterson, 2003).
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4.5 Helhetsintryck

Efter att respondenterna fått ta del av omdesign och resonerat kring utformning av dessa ombads de svara 
på vilka skillnader de uppfattar gällande helhetsintryck mellan original och omdesign. Respondenterna ick 
även beskriva om de upplever att form kan påverka intryck.

Bild 5. Original och omdesign. 

På frågan hur studenterna upplevde skillnaden i helhet mellan versionerna uppgav sju att omdesignen är 
mer enhetlig och hänger ihop mer som ett tema. Fyra av studenterna tyckte att avsändaren är tydligare i de 
omdesignade versionerna. Tre studenter uppmärksammade att omdesignversionerna har samma färger. En 
respondent ansåg att originalversionerna är mer kopplade till innehållet, som med bakgrunden i Påsk och 
böckerna i Fika.

Ett lertal respondenter påpekade att omdesignen är enhetlig, vilket anknyter till människans sökande efter 
mönster, respondenterna nämner ett tema, vilket är en del av mönstersökandet. Människan förutsätter att 
det inns någon betydelse vid återkommande mönster. (Lipton, 2007) Fyra studenter ansåg att avsändaren 
blev tydligare i omdesignen, där återkom element som logotyp, färg och form enligt universitetets proil. 
Detta tolkas som att respondenterna såg en koppling mellan de olika exemplaren med omdesign. Det är nå-
got som nämnts i intervjuer med anställda, det är positivt för biblioteket att det blir mer enhetligt (Anonym, 
2015a). Det inns en eftersträvan från biblioteket att det är tydligt vem avsändaren är och att det syns att 
materialet kommer från universitetet (Anonym, 2015b). Visuella element kan användas för att skapa igen-
känning och tillsammans med en tydlig hierarki är det avgörande för en stark visuell varumärkesidentitet 
(Philips, 2014). Tre studenter påpekade att det inns en återkommande färg i omdesignen, detta är en del 
av en teorin om likhetslagen där element och objekt som delar liknande attribut grupperas och uppfattas ha 
samma vikt och betydelse (Lipton, 2007). Att använda återkommande element kan öka kopplingen till va-
rumärket och förhållandet och samspelet mellan elementen är av stor vikt. Användning av enskilda element 
utan samhörighet ger inte lika stor påverkan (Philips, 2014).

Som en avslutande fråga ick studenterna beskriva om de upplevde att formen påverkade deras intryck av 
informationen. Två studenter uppgav att omdesignen upplevdes som mer seriös varav den ena responden-
ten uppgav att den brytt sig mer om skyltarna hade denna utformning. Två respondenter noterade att form 
påverkar i vilken grad informationen uppmärksammas. Två av studenterna uppgav att form påverkar våra 
intryck mer än vi tror. En respondent ansåg att omdesignen gav ett mer professionellt intryck. En student 
upplevde Tyst zon som mer hotfull i originalutförandet. 
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Dessa svar tolkas som att formen på informationen kan påverka hur viktig vissa av respondenterna anser 
den vara. Omdesignen som har mer genomgående igenkänning och följer återkommande riktlinjer upplevs 
som mer “seriös” och “professionell”. En student beskriver att hen brytt sig mer om skyltarna haft det sena-
re utförandet vilket tolkas som att omdesignen uppfyller kravet för trovärdighet enligt bra informationsma-
terial (Pettersson, 2003). Två studenter anser att formen påverkar i vilken grad informationen uppmärk-
sammas, varför det är viktigt att tänka på vad som fångar målgruppens uppmärksamhet. Studenterna som 
uppgivit att de hade intresse för formgivning talade mer om sina åsikter kring trycksakerna. De var tydliga i 
vilka delar och element de ansåg var bra respektive mindre bra. Detta stämmer överens med att  att konsu-
menter som är som visar en estetisk medvetenhet och uppskattning för visuell estetik framstår som känsli-

gare för variation i användning av visuella element (Philips, 2014). Flera studenter med intresse för form-
givning beskrev enhetlighet som utmärkande för omdesignen och något som saknades i originalmaterialet. 
Det noterades att användning av samma färger, tema och logotyp markerade vem som var avsändare. Detta 
kan kopplas till likhetslagen där människor gärna grupperar element och objekt baserat på likhet i exempel-
vis form, färg eller storlek (Lipton, 2007). 

4.6 Sammanfatning av analys 

Studenterna visar medvetenhet kring att utformning av informationsmaterial har betydelse, de anser att 
formen kan påverka intrycket av informationen som presenteras. Samtidigt är det beintliga materialet inte 
något som de lesta lägger någon större vikt vid under sina besök i biblioteket. Ett lertal studenter påpekar 
att det är viktigt för informationsmaterialet att sticka ut, vilket kan vara svårare med en enhetlig form och 
mall att alltid utgå ifrån. Originalmaterialet som inns i bibliotekets lokaler har väldigt varierande form, 
element och uttryck. Flera studenter säger sig inte lägga märke till det nuvarande materialet, trots dess vari-
ation i utformning gällande storlek, färg och form på de visuella elementen. 

Ord som anknyter till tydlighet, enhetlighet och samhörighet förekommer frekvent i datainsamlingen. 
Informationen som presenteras till mottagarna, här studenter som besöker biblioteket, bör vara enkel att 
uppfatta, behaglig att se på, fånga uppmärksamhet och visa anknytning till avsändare. Det är även viktigt 
att anpassa kommunikationen till målgruppen för att lyckas nå fram med budskapet. Studenterna uppskat-
tar något som fångar intresset där visuella bildelement är ett positivt inslag om de passar till budskapets 
syfte. Materialet ska vara anpassat till målgruppen som vill att det ska vara trevligt och gärna koppla till 
kända associationer som de förknippar med innehållet.  Just nu är det väldigt spretigt om de olika tryck-
sakerna och dess budskap sätts i förhållande till varandra. Det råder olika hierarkier i text och bildspråk 
och det inns ingen övergripande layout som går genom bibliotekets kommunikation. Annorlunda uttryckt 
saknas en kommunikativ kompetens enligt Wallers (2012) deinition i själva produktionen av materialet. 

Vissa studenter upplevde att omdesignen i lera fall gjorde skyltarna tråkigare, om än mer tydliga. Men 
även positiva åsikter uttrycktes kring att ha en enhetlig framtoning, med bland annat likhet mellan visuel-
la element vilket framgår i analysen av Läsesal. Balansen består i att nå målgruppen med en särskiljande 
kommunikation och samtidigt behålla sin identitet.
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5 Diskussion 

5.1 Teori

Det var svårt att inna vetenskapliga artiklar som passade studiens främsta fokusområde, tryckt informa-
tionsmaterial. Artiklar om tryckt marknadsföring handlade generellt om annonser medan teorier om infor-
mationsdesign ofta fokuserade på onlinepublikationer och intruktionsmanualer med diagram som främsta 
visuella element. Att inna rätt nyckelord att söka på var besvärligt då de termer som var passande för stu-
dien även användes i artiklar inom andra områden, exempelvis inriktade på data snarare än design. Detta 
var problematiskt då det var svårt att formulera tydliga nyckelord att söka efter då informationsmaterialet 
som undersökts ej har en speciik benämning. Det är informativa trycksaker i form av skyltar som tillhanda-
håller besökarna med instruktioner och trivselregler i bibliotekets lokaler. 

Artiklarna som använts i studien har presenterat relevanta teorier och förhållningssätt. En antal artiklar är 
äldre publikationer och det kan diskuteras om det inns mer uppdaterade teorier på ämnet. Dock gav det 
en bra balans med äldre artiklar som har citerats frekvent mot artiklar som är nyligen publicerade inom 
nischade designområden. Bland att de vetenskapliga artiklarna som behandlade området typograi var i 
många fall äldre och inte alltid lätta att tillämpa. För att bredda den teoribasen lades även facklitteratur 
kring ämnet till. Problemet med denna är att den i sin tur ofta refererar till ett lertal källor vilket ökar ris-
ken för felciteringar och avvikande tolkningar av teorier. I litteratur och vetenskapliga artiklar som behand-
lar området typograi klargjordes det i lera fall att ämnet är en konstart mer än vetenskap vilket gör att 
teorier som förespråkas skiljer sig mellan olika källor. Något som har påverkat litteratursökningen var en 
outtalad önskan om att inna teorier som var direkt överensstämmande med studiens frågeställningar. Det 
var svårfrånkomligt då det vid planeringen av studien krävs att ämnet ska fungera i lera led, tidigt fanns en 
idé om vilka teorier som kunde tänkas vara lämpliga för arbetet, vilket begränsade litteratursökningen.

5.2 Metod 

I en kvalitativ studie mäts validitet och reliabilitet genom att kunna beskriva att datainsamling och analys 
skett på ett hederligt och systematiskt sätt snarare än att granska sifror som i en kvantitativ undersökning. 
Därför har vikt lagts vid att se till att datainsamlingsmetoder skett på angivet sätt enligt litteratur och att 
respondenternas svar behandlas konidentiellt. Linköpings universitet är av en viss storlek och går inte att 
jämföra med andra lärosäten i landet som skiljer sig avsevärt storleksmässigt. Även när det kommer till hur 
många campus ett lärosäte har kan det bli svårt att göra generaliseringar när detta antal skiljer sig från det 
i studien. Det kan antas att bibliotek som undervarumärke skiljer sig mellan olika lärosäten beroende på 
om det inns ett eller lera sådana och hur pass stora dessa är i förhållande till respektive universitet eller 
högskola. En annan aspekt som särskilt gäller kvalitativa studier är att när enskilda personers upplevelser 
och uppfattningar samlas in blir dessa väldigt subjektiva. Detta gör att det blir svårt att representera hela 
populationen med de utvalda respondenterna även om dessa är från olika segment ur populationen. Besö-
karna blev tillfrågade om de kunde ställa upp på en intervju gällande informationsdesign i biblioteket och 
genom att undersöka fenomenet på plats görs studien mer trovärdig. Då studenter är den främsta målgrup-
pen för universitetsbiblioteket är det av största intresse att undersöka hur de ser på den information som är 
riktad mot dem som mottagare.

Resultaten från denna studie rör just ett undervarumärke till ett lärosäte, i detta fall ett bibliotek och hur 
detta förhåller sig till det övergripande varumärkets visuella identitet. Det går därför inte att överföra dessa 
resultat på näringslivet med sina över- och underordnade varumärken utan att analysera deras förhållande 
och uppfattning hos konsumenterna först. Även plats för kommunikationen spelar roll då det är lokalt in-
formationsmaterial som avses och inte extern reklam som ska marknadsföra organisationen. Det går därför 
inte att direkt applicera resultaten på den typen av extern kommunikation för andra situationer. Datain-
samlingen är även beroende av situationen och då respondenterna är slumpmässigt utvalda kan resultatet 
skilja sig markant om studien återupptas och genomförs under en annan tidsperiod och med andra slump-
mässigt utvalda respondenter.

5.3 Intervjuer

Kvalitativa intervjuer var en bra metod för att undersöka hur respondenterna uppfattar fenomenet gällande 
de informativa trycksakerna i biblioteket. Dock var tiden ett hinder för att ordna djupintervjuer med res-
pondenterna, detta hör samman med att intervjuerna var slumpmässiga och att ett antal potentiella respon-
denter tackade nej till att medverka då tiden för intervjun framstod som lång.
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För att få en god grund att basera studiens intervjufrågor på tillfrågades två anställda på biblioteket som 
ick berätta sitt perspektiv på det material som inns i bibliotekets lokaler. Detta gav en inblick i hur arbetet 
med informativa trycksaker i biblioteket fungerar och 
tillsammans med en utgångspunkt i litteratursökning inom relevanta områden för studien utvecklades en 
intervjuguide. Då de anställda själva talade om varierande utformning och mycket egenproducerat material 
förtydligar det fördelarna av att undersöka hur målgruppen, här besökande studenter, upplever det infor-
mationsmaterial som riktas mot dem. Ur intervjuerna med de anställda förekom termen tydlighet frekvent 
vilket sedan användes i intervjuguiden ämnat för studenter. Termen enhetlighet valdes som ett komple-
ment i undersökningssyfte, det var av intresse att undersöka om det fanns en koppling mellan dessa två 
benämningar.  Dessa termer användes i intervjufrågor och kan potentiellt påverkat respondenternas ordval 
vid beskrivning av informationsmaterial och utformning. Vissa av intervjupersonerna var inte bekanta med 
enhetlighet sen tidigare och hade på grund av detta eventuellt formulerat sig annorlunda vid beskrivning av 
studiematerialet. En annan aspekt som eventuellt kunnat påverka respondenternas svar är om de uttryckli-
gen ombetts bortse från innehållet i materialet och endast kommentera formen och utseendet. 

Studenterna som ingick i studien var relativt jämnt fördelade mellan kön, endast med diferens på en 
individ av totalt elva. En tolfte intervju genomfördes men då respondenten var engelsktalande blev det en 
direktöversättning som ändrade förutsättningarna vid intervjusituationen. Något som eftersträvades men 
som var svårt att styra var fördelningen av studenter med olika ämnesområde. Vid sammanställning var det 
en god representation av studenter från de fyra olika fakulteterna på campus Norrköping. Det blev en bra 
fördelning bland det antal studenter som medverkade i studien, det hade varit önskvärt att med ler respon-
denter men tidsramen för studien var en stor faktor som begränsade antal och längd för intervjuer.

5.4 Omdesign

En framträdande del i studien var att undersöka hur målgruppen för biblioteket uppfattade det existeran-
de materialet samt hur de resonerar kring ett alternativ som tydligt utformats efter universitetets graiska 
proil. Vid utformning av omdesign fokuserades det på form före innehåll. Detta på grund av att vid byte 
av både textuellt innehåll och design blir det svårt att undersöka vad respondenterna reagerar på. Respon-
denterna påpekade vid lera tillfällen språkbruk vilket påverkar informationen som riktas mot dem. Genom 
att ändra utformning efter universitets proil blev det ett fokus på hur formen påverkade respondenternas 
intryck. Detta hade varit ytterst svårt att undersöka om allt förändrades. Att utgå från universitetets proil 
var ett aktivt val då studenterna som vistas i biblioteket förväntades vara bekanta med logotyp, färg och 
formspråk. Om en helt ny proil hade tagits fram hade det blivit svårt att undersöka vad som påverkade 
mest, texuellt innehåll eller form samt att objektiviteten hade förlorats om formgivarna var de som utförde 
studien. Det hade blivit en helt annan studie om en ny design hade undersökts, då fokus hade hamnat på 
designbeslut och visuella element före tydlighet och eventuellt enhetligthet i utformning av informations-
material. 

5.5 Resultat och analys

När transkribering av intervjuerna genomförts var det svårt att inna en bra lösning för att presentera 
resultatet i rapporten. Det blev ett tidskrävande moment som försvårades av en stor mängd data som var 
intressant att presentera. Att inna det framstående och med störst relevans var en komplicerad process 
som krävde lertalet omarbetningar. Då originalmaterial och omdesign spelade en stor roll vid intervjusitu-
ationen och var ett verktyg för att inna respondenternas åsikter och värderingar kring form och funktion 
placerades dessa som bilder i resultatkapitlet. Detta underlättar för läsaren att följa med i det resonemang 
som förs samt ger ögat något att vila vid mellan stora textblock.

I kvalitativa studier inns det inte en speciik analysmetod att följa, det krävs anpassning till den aktuella 
studien. Då det inte gått att inna någon tidigare studie som behandlar det aktuella fenomenet har analysen 
anpassats efter datainsamling och därför fått pröva sig fram. Även författarnas egna tolkningar av ord och 
kontext kan färga själva analysen och påverka vad som ses i datan som samlats in. En ursprunglig tanke 
var att i analysen hitta mönster som kopplade samman studenter med gemensam utbildningstillhörighet 
eller gemensamt intresse för graisk formgivning. Efter hand blev det klart att med tanke på det begränsade 
antalet respondenter och den låga representationen från respektive utbildningsområde på universitetet blev 
det svårt att hitta utmärkande mönster utan påverkan från intervjufrågorna. En utökad erfarenhet av analy-
ser vid kvalitativa metoder hade varit att föredra vid arbete med en rapport av större modell.
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5.6 Slutsats

Formuleringen av studiens slutsatser har varit svåra då det är mycket intressanta resonemang som fram-
kommit under studiens gång. När jämförelser gjorts mellan respondenter med respektive utan intresse för 
graisk formgivning samt med gemensamma respektive skilda utbildningsområden har det varit svårt att 
hitta mönster. Även om vissa studenter som delar intresse för formgivning eller har gemensam utbildnings-
område svarat lika i en del frågor, skiljer de sig i andra och blir inkonsekventa när det ses till helheten. Det 
som eventuellt går att tyda är tendenser till mönster gällande hur studenterna resonerade kring ovanstå-
ende frågor och ämnen i intervjuerna beroende på om de hade intresse för formgivning eller om detta på 
något sätt ingick i deras utbildning. Studenter med ilosoiska studieområden mot kultur eller analys var 
mer djupgående i sina formuleringar. Däremot påverkades detta till stor del av huruvida respondenterna 
var bekanta med den terminologi som användes under intervjuerna vilket ledde till att vissa respondenter 
hade svårt att diskutera kring begrepp de inte var vana vid. 

Det som är framträdande i studien är att det är viktigt att undersöka vad målgruppen värderar vid utform-
ning av informationsmaterial, då det är målgruppen som skall bemöta informationen. Den ska vara tydlig 
och enkel att förstå, det måste gå att tolka och det bör vara något som underlättar vardagen för läsaren. 
Informationsmaterialet får gärna använda återkommande visuella element för att koppla samman material 
med avsändare och det är viktigt att det inte smälter in i bakgrunden. En enhetlig proil kan vara användbar 
för att visa samhörighet mellan biblioteket och universitetet.  Dock inns det en risk att det blir för formellt 
och det är något de besökande studenterna tenderar att betrakta som tråkigt. I dagsläget framstår biblio-
tekets material som spretigt och det är inte tydligt vem som avsändaren är. En del av materialet framstår 
som hotfullt enligt en student och ett annat exempelmaterial beskrivs av lera studenter som barnsligt och 
riktat till en yngre målgrupp. Det är svårt att möta målgruppens förväntningar och preferenser då de skiljer 
sig åt i en heterogen grupp.  Särskilt bland studenter med olika ämnesområden, vid ett stort lärosäte som 
Linköpings universitet. Alla har inte samma bild av enhetlighet och hur en avsändare än väljer att proilera 
sig kommer det alltid innas mottagare av kommunikationen som inte samtycker med dess visuella presen-
tation. 

5.7 Förslag ill fortsata studier

Med tanke på att detta är ett examensarbete på kandidatnivå inns det möjligheter att med större tidsram 
och eventuellt ler resurser utöka denna studies omfång i framtida undersökningar. Det skulle då vara po-
sitivt med ler intervjudeltagare ur samma målgrupp eller att undersöka vad en annan målgrupp anser för 
att komma fram till eventuella skillnader. Många av bibliotekets besökare är internationella studenter med 
begränsade språkkunskaper i svenska och med anledning av detta kunde det vara intressant att genomföra 
intervjuer med engelsktalande studenter för att se hur deras förståelse av kommunikationen uttrycker sig. 

I denna studie gjordes endast en omdesign av det beintliga informationsmaterialet vilket sedan presentera-
des för studenterna vid intervjuerna som gav sin återkoppling på denna. För att undersöka formgivningen 
ytterligare skulle en omdesign baserat på dels universitetets graiska proil och dels respondenternas åsik-
ter i denna studie, kunna genomföras igen. Då kan det framkomma vilka problem som blivit lösta genom 
anpassning av kommunikationen efter målgruppens behov. 

I samband med sammanställningen av denna rapport har LiU publicerat en ny graisk proil vilken helt er-
sätter tidigare logotyp, färger, teckensnitt, tonalitet med mera. Därav inns det orsak att se hur denna proil 
ställer sig i förhållande till den gamla, när det kommer till enhetlighet och upplevelser hos målgruppen. 
Eftersom tonalitet har uppdaterats kan det innas anledning att göra ändring av innehåll i beintliga tryck-
saker och istället låta formgivningen följa proilen. En tanke med den nya proilen är att hela organisationen 
LiU ska följa samma utseende och att alla avdelningar ska ha tillgång till allt kommunikationsmaterial. Hur 
påverkar detta biblioteket i sin strävan efter att vara ett eget varumärke? 
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6 Slutsatser och rekommendaioner

Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur studenter upplever och värderar enhetlig graisk form-
givning i bibliotekets informativa trycksaker. Frågeställningarna som tidigare formulerats besvaras enligt 
datan nedan: 

Vad värdesätte r s tuden te rna i u tfo rm n ing av in fo rm ationsm ate rial?

Studenterna värdesätter ett tydligt material som är enkelt att förstå, samtidigt bör materialet väcka upp-
märksamhet och vara anpassat till sin målgrupp. Det kan kompletteras med återkommande visuella bildele-
ment samt en klar koppling mellan text och bild respektive innehåll och budskap.

Hur värdesätter studenterna en enhetlig proil som grund gällande bibliotekets tryckta in-
fo rm ationsm ate rial?

Det är inte något studenterna prioriterar i första hand och alla delar inte samma uppfattning av enhetlighet 
som begrepp. Studenterna anser att fördelen med en enhetlig proil är att den skapar tydliga kopplingar till 
budskapets avsändare för varje trycksak och visar att all kommunikation hör ihop. En formell proil och en 
avsaknad av variation kan dock öka risken för att materialet inte uppmärksammas av studenterna.

Hur påverkas  s tuden te rnas  uppfattn ing om  biblio teket som  avsändare  be roende  på hur 
m ate riale t är fo rm give t?

Studenterna tenderar att uppfatta biblioteket som spretigt och osammanhängande samtidigt som det är 
delade uppfattningar hurvida biblioteket och universitetet delar samma identitet. Med tanke på detta är det 
svårt att säga hur studenternas uppfattning påverkas av hur materialet är formgivet. Utan en tydlig avsän-
dare bakom materialet tenderar det att uppfattas som allmänna uppmaningar vilket leder till att biblioteket 
inte framstår som auktoritär hos de besökande studenterna. 

Rekom m endationer

Från de slutsatser som dragits ovan kan följande rekommendationer formuleras. Dessa är tänkta att främst 
implementeras av biblioteket men tankarna går även att övervägas av kommunikations- och marknadsav-
delningen på LiU. 

För biblioteket vid Campus Norrköping gäller det att försöka hitta en form som fungerar för deras besökare.  
Då biblioteket går under organisationen Linköpings universitet behöver utformningen vara en kombination 
av det formella och professionella tillsammans med det målgruppsanpassade. Det kan vara en god investe-
ring i att tillhandahålla biblioteket med en egen logotyp kopplad till universittets huvudvarumärke. Det kan 
underlätta om biblioteket får tydliga riktlinjer att utforma sitt informationsmaterial efter så att materialet 
överensstämmer med hur universitetet vill proilera sig. Det vore fördelaktigt att utbilda personalen vid 
biblioteket i framtagning av material och ett närmare samarbete mellan kommunikationsavdelningar under 
organisationen kan ge en positiv efekt på hur Linköpings universitet framstår som helhet.
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Bilaga 1 Intervjuguide för anställda

Intervjun kommer vara anonym och materialet kommer ej att spridas, utan endast användas för studiens 
ändamål. Går det bra att intervjun spelas in? 

Bakgrundsfrågor  

Vad är din roll på biblioteket?

Vad har du för bakgrund? Utbildning?

Har du nåt intresse för formgivning?

Öppna frågor 

Inform ationsm aterial
Kan du beskriva hur framtagning av tryckt informationsmaterial går till?
Vem/vilka arbetar med det?

Kan du beskriva hur du ser på det material som sätts upp idag?

Hur tänker biblioteket kring enhetlighet gällande trycksaker i lokalerna?
Vad skulle vara optimalt i arbetet kring informationsmaterial?

Identitet
Hur ser du på förhållandet mellan biblioteket och universitetet som en eller skilda identiteter?
Vad tror du skulle kunna gynna biblioteket i fråga?

Typograi
Vilka aspekter tror du kan påverka mottagarens uppfattning av sändaren gällande användning av varieran-
de teckensnitt och skrivsätt?



Bilaga 2 Intervjuguide för studenter

Intervjun kommer vara anonym och materialet kommer ej att spridas, utan endast användas för studiens 
ändamål. Går det bra att intervjun spelas in? 

Demograiska frågor

Hur gammal är du?

Vilket program eller ämnesområde studerar du?

Diskussionsfrågor

Kan du beskriva om du själv har något intresse för graisk formgivning?

Vad innebär tydlighet för dig?

Vad innebär enhetlighet för dig?

Vad tycker du är viktigt gällande trycksaker i ofentliga miljöer?

[Visa originalmaterialet] 

Kan du med beskrivande ord berätta hur du ser på dessa trycksaker? 

Kan du beskriva vad du tycker är bra med materialet framför dig?

Kan du beskriva vad du tycker är mindre bra med materialet framför dig?

Temafrågor

Inform ationsm aterial

Vad tycker du är viktigt gällande utseende av informationsmaterial?

Identitet

Hur uppfattar du vem avsändaren är på de trycksaker som sätts upp?

Uppfattar du biblioteket och universitetet som en eller skilda identiteter?

Typograi - läran om teckensnitt och dess utformning för optimal läsbarhet

Kan du beskriva vilka aspekter som påverkar din upplevelse av text i informationsmaterial?

Hur tror du uppfattningen av avsändaren påverkas av att lera olika teckensnitt används?

[Visa omdesign]

Kan du med beskrivande ord berätta hur du ser på dessa trycksaker? 

Kan du beskriva vad du tycker är bra med materialet framför dig?

Kan du beskriva vad du tycker är mindre bra med materialet framför dig?

[Visa originalmaterial och omdesign tillsammans]

Kan du beskriva vilka skillnader du uppfattar gällande helhetsintryck mellan dessa versioner?

Kan du beskriva om du upplever att formen påverkar ditt intryck (av informationen)?



Bilaga 3 Informaiv trycksak - Tyst zon



Bilaga 4 Informaiv trycksak - Fika



Bilaga 5 Informaiv trycksak - Läsesal 



Bilaga 6 Informaiv trycksak - Påsk



Bilaga 7 Original och omdesign av trycksaker


