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Sammanfattning 

Holmen Paper Braviken har nyligen ändrat sitt produktutbud till viss del, deras kundkrets kommer därför 

förändras. Braviken vill uppdatera det presentationsmaterial som används vid kundbesök för att skapa 

en mer intressantväckande känsla samt kunna fokusera sin kommunikation på de delar som anses mer 

viktiga. 

  

Syftet med det här arbetet var att undersöka hur olika utformningar av informationsgrafik kan påverka 

intressenternas upplevelse av presentationsmaterial. Detta görs för att ta reda på om en annan typ av 

grafik kan uppnå det Braviken vill förmedla. För att kunna besvara detta syfte är tre stycken 

frågeställningar formulerade. Ett antal undersökningar som ämnar svara på frågeställningarna 

genomfördes och litteratur inom området samlades in. 

  

Först samlades litteratur in, sedan data från uppdragsgivaren och sist gjordes en fokusgrupp för att se 

vad respondenterna tyckte om den nya respektive den gamla grafiken. Då undersökningarna var 

avklarade och datan sammanställd och analyserad kunde en slutsats dras som även diskuterades. 

  

Utformningen har stor inverkan på upplevelsen, vilken utformning som ansågs bra berodde dock på 

vilken typ av användningsområde som respondenterna i fokusgruppen diskuterade. Detta tyder på att 

det finns rum för ytterligare studier inom området för Braviken. Det var möjligt att ta fram ett antal 

punkter som Braviken böra ta hänsyn till under skapandet av presentationsmaterial, dessa är: 
  

 Naturlig och verklighetstrogen färgsättning ökar förståelse och intresse. 

 Enkelhet uppskattas till en viss grad, den får inte inverka negativt på förståelsen. 

 Användningsområde styr utformning, 

o Beskärning kan vara uppskattat vid utförliga muntliga presentationer 

o Ramar är överlag alltid uppskattat 

o Formen på ramar styrs av hur bilden ska användas, till exempel om illustrationerna skall 

vara klickbara uppskattas en bekant form. 

 Indikatorer för läsriktning bör användas med försiktighet då dessa lätt kan bli störande moment. 

 Om en person talar till materialet kan eventuellt uppfattningen av det påverkas.  

  

  
 

  

  



Abstract 

Holmen Paper Braviken recently changed their product supply to some extent, the customer base will 

therefore also change. Braviken wants to update the presentation material that is used when customers 

are visiting. They want to do this in order to create a more engaging feeling and to allow them to focus 

the communication on the parts that are considered more important.  

  

The purpose of with this study is to examine whether different styles and formations of the information 

graphics can affect the customer's experience of the presentation material. This is done in order to find 

out if new graphics can achieve what Braviken wants to convey. To answer this purpose three questions 

were formulated, a few investigations were conducted and relevant literature collected. 

  

The literature was collected first and after that the data from the employer. Lastly a focus group was put 

together where the respondents discussed the new and the old design. When the investigations were 

conducted and the data compiled and analyzed, a conclusion was drawn and discussed. 

  

The conclusion reached is that the style and formation have a great effect on the experience. What style 

and formation that was considered good did however vary with the area of use that the respondents 

were currently discussing. This indicates that there is room for further studies within this area for 

Braviken. It was possible to make a few articles that Braviken should consider while creating their 

presentation material, those are: 

  

 A natural and realistic color scheme will increase the understanding and interest 

 Simplicity is appreciated to a certain point, it cannot have a negative effect on the 

understanding. 

 Area of use regulates the style and formation 

o Trimming can be appreciated during detailed oral presentations 

o Borders are almost always appreciated 

o The shape of the border is regulated the area of use, for example, if it will be interactive 

a familiar shape is appreciated. 

 Indications for reading direction should be used with caution since they easily become a 

distraction. 

 If a person provides an oral presentation to the presentation material, it might be perceived 

differently. 
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1. Inledning 
Både företag och utbildningar förlitar sig mer på informationsgrafik när de skall presentera resultat och 

fakta av olika slag. De främsta två anledningarna till att intresset för denna typ av 

informationsöverföring ökar är dels att det finns lättillgängliga metoder för att skapa grafiken, men även 

för att denna metod sammanfattar information på ett tydligt sätt. Det svåra är att välja den typ av grafik 

om kommunicerar den relevanta informationen och inte bara ser fina ut (Addo, 1994; Rougier, 2014). 

  

1.2 Bakgrund 
Med Europa som främsta mål för sin verksamhet är Holmen ett stort företag inom skogsbranschen. 

Holmen fokuserar bland annat på tre produktinriktade affärsområden: kartong, tryckpapper, trävaror 

samt två råvaruinriktade affärsområden: energi och skog. (Holmen, 2015a). Holmen Paper är en del av 

hela Holmen koncernen som är inriktad på papperstillverkning (Holmen, 2015b), Holmen paper 

innefattar i sin tur tre pappersbruk; Braviken, Hallstad och Madrid (Holmen, 2015c). 

  

Holmen Paper Braviken (förkortas hädanefter till Braviken) är en av världens mest effektiva tillverkare av 

papper. Marknaden för papper och då även Braviken, håller på att förändras för tillfället då behovet av 

bokpapper samt magasin ökar (Holmen, 2013). I mitten av februari, 2015, började Braviken producera 

en ny sorts papper som kallas Holmen Unique, detta projekt startades för några år sedan och har bland 

annat inneburit en omfattande ombyggnation även hos underleverantörer. Detta görs för att bättre 

anpassa sig efter marknadens nya behov. (Hagberg, 2015). Enligt Ellinor Källholm1 på Holmen Papers 

kommunikationsavdelning har papper tidigare nästan sålt sig självt men i takt med att behovet av 

papper förändras ökar konkurrensen och Braviken måste bli bättre på att presentera sig för 

intressenterna. 

 

Braviken använder sig av presentationsmaterial i form av Powerpoint då de möter nya kunder som skall 

bli intresserade av deras tjänster samt slutligen känna sig trygga nog att köpa dem. 

Presentationsmaterialet är skapat 2013, det vill säga för cirka två år sedan i skrivande stund. 

  

1.3 Problem 
Braviken står inför en stor omställning, marknaden har förändrats drastiskt och likaså behovet av 

papper. Det är viktigt för Braviken att följa med i utvecklingen samt att med kommunikativa medel och 

grafiska lösningar kunna förmedla detta till både befintliga samt nya kunder. Företaget och dess 

anställda uppfattar det nuvarande presentationsmaterialet som föråldrat i sin utformning och att det är 

i behov av en visuell uppdatering. 

  

                                                 
1 Ellinor Källholm, kommunikatör på Holmen Paper under möte 24 april, 2015.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka hur olika utformningar av informationsgrafik kan 

påverka intressenternas upplevelse av presentationsmaterialet. I denna undersökning kommer 

utformning att definieras som dels stilskillnader och layout men framförallt grafiska komplement. 

  

För att kunna svara på syftet finns tre frågeställningar formulerade: 

1.    Vad vill Braviken kommunicera vid kundbesök på pappersbruket? 

2.    Hur skall Bravikens önskade budskap uttryckas på ett kommunikativt sätt genom ny 

informationsgrafik? 

3.    Hur upplever intressenterna den nya respektive den gamla informationsgrafiken? 

  

1.5 Disposition 
Som visat i figur 1.1 införskaffades, i det första steget, en grundlig litteraturbas som gav oss den 

förkunskap som ansågs nödvändig inom design och informationsgrafik för att i ett senare skede kunna 

utföra en väl genomtänkt design. 

  

Då litteraturen var insamlad påbörjades steg två, det var i detta steg all data samlades in som låg till 

grund för personas och delvis för designen som skapades. Den valda metoden var intervju som samlade 

in data från uppdragsgivaren via mail. Efter att intervjuerna var slutförda skapades Personas, designen 

utformades samtidigt med bas i litteraturen. 

  

Under steg tre i arbetet genomfördes en fokusgrupp som samlade in data från en representation av 

kundkretsen angående den gamla respektive den nya designen. Därefter sammanställdes och 

analyserades datan i ett resultatkapitel. Frågeställningarna besvaras i analysen av datan, svaren återfinns 

också kortfattat i 4.5 Sammanfattning. Tillsammans leder frågeställningarna fram till slutsatsen som i sin 

tur beskriver vad hela undersökningen visade i form av ett svar på syftesformuleringen. Därefter fördes 

en intern diskussion om arbetet och dess slutsats, eventuella svagheter och styrkor.  
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Figur 1.1. Studiens upplägg 

  

1.6 Avgränsningar 
Undersökningen utgick från att undersöka hur olika utformningar av Bravikens informationsgrafik kan 

påverka intressenternas upplevelse av presentationsmaterialet. I studien undersöktes endast hur 

informationsgrafik påverkade upplevelsen, inte vilken inverkan fotografier, copy eller andra element 

hade på upplevelsen då det hade blivit en alltför omfattande undersökning. 

  

Denna undersökning baserades endast på Bravikens önskemål om vad presentationsmaterialet skulle 

innehålla och ämnade enbart undersöka reaktionen hos respondenter som representerade deras 

kundkrets, inte den riktiga kundkretsen.  

  

Tillverkningen av antalet bilder är begränsat då det är en tidskrävande del i processen, detta för att 

passa in i tidsramen som finns tillgänglig för denna studie. Fokus låg på att hitta en alternativ stil för 

informationsgrafiken samt ett upplägg för layouten och sedan se hur olika grafiska komplement kan 

variera upplevelsen av materialet. 
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1.7 Begrepp 
I undersökningen användes ett antal begrepp som kan behöva förklaras för att säkerställa att alla läsare 

har samma utgångspunkt samt öka förutsättningarna för en gemensam uppfattning av rapporten. 

  

Upplevelse - Definitionen av upplevelse är eﾐligt Natioﾐal EﾐI┞klopediﾐ さUtvidgat om svårbeskrivbar 

eller oanalyserad (helhelts) känslaさ (ﾐe.se, ヲヰヱ5ぶ. I den här undersökningen fokuserade vi på hur väl 

respondenterna förstod materialet, vilket intryck de fick samt hur intresseväckande det var och så 

vidare. 

  

Förståelse - National Encyklopedin definierar förståelse soﾏ att kuﾐﾐa さtillgodogöra sig tankemässigt innehållざ, 
saﾏt さutvidgat förmåga att tillgodogöra sig innebördざ (ﾐe.se, ヲヰヱ5ぶ. I deﾐ här uﾐdersökﾐiﾐgen användes 

begreppet som en överrubrik, det visar vilka delar som vi tog hänsyn till för att öka intaget av information under 

Bravikens presentationer.      

  

Form - Form är enligt National Encyklopedin ett brett begrepp som kan vara både konkret och icke-konkret 

(Sandström, 2015). I den här undersökningen kommer form definieras som en figurs dimension, främst mellan 

två-dimensionella och tre-dimensionella aspekter. 

  

Presentation/presentationsmaterial - Presentation/presentationsmaterial är det PowerPointmaterial 

som presenteras för både befintliga samt nya kunder vid kundbesök. 

 

Grafiska komplement- Innefattar i denna studie ramar samt indikationer på riktning, så som pilar.  

 

Slide - Begreppet slide hänvisar till en sida i en powerpoint-presentation. Slides refererar till flera 

sidor och original slide hänvisar till en sida ur det befintliga presentationsmaterial som Braviken 

använder sig av. 
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2. Metod 
Metoderna som kommer att beskrivas nedan är de som användes i undersökningen för det här arbetet. 

Först beskrivs hur litteraturen är insamlad, därefter följer metoderna intervju, persona och fokusgrupp. 

Sedan anges information om genomförandet av varje moment, respondenterna och därefter 

presenteras litteraturbasen i kapitel 3. 

  

2.1 Ansats 

Studien är en kvalitativ fallstudie där undersökningsmetoden kan härledas ur en induktiv metod. Den 

induktiva metoden syftar till att fastställa slutsatser genom en analys av den data som samlats in i 

undersökningen. Datainsamlingen baserades på dels vetenskapliga artiklar och relevanta böcker inom 

design och dels på intervjuer och en fokusgrupp. 

  

Studiens omfattning är småskalig och ett bekvämlighetsurval av respondenter har gjorts. Mångfalden i 

datan användes för att beskriva mönster samt uppfattningar som sedan kopplades samman i analysen. 

   

2.2 Litteratur 
Litteraturen hämtades in via Linköpings Universitets bibliotekskatalog varav alla artiklar är 

refereegranskade och publicerade i olika typer av vetenskapliga journaler. Vi hittade först en passande 

artikel soﾏ heter さTeﾐ siﾏple rules for Hetter figuresざ a┗ ‘ougier (ヲヰヱヴぶ, deﾐ agerade soﾏ eﾐ gruﾐd för 
det fortsatta sökandet. Utifrån den första artikeln upptäcktes vidare sökord som ledde till att 

sammanlagt tio relevanta artiklar hittades samt två böcker. Litteraturen fungerade till stor del som 

förklaringar och gav mer djuplodande information kring vissa delar i den första artikeln som kan vara 

svåra att tolka eller applicera utan vidare kunskap inom området. Områden som täcktes av andra artiklar 

är principer för informationsdesign, två- respektive tre-dimensionell form för grafik, läsriktning och 

estetik. Böcker bidrog med information angående färg och inramning av bilder och illustrationer. Vi 

valde att i första hand fokusera på att hitta vetenskapliga artiklar och sedan komplettera eventuella 

luckor med relevanta böcker. Detta gjordes eftersom artiklar vanligtvis är bättre referenser och mer 

pålitliga än böcker.    

  

Följande sökord har använts för att hitta källor, infographics har varit ett ledord som ständigt var med i 

sökningarna. 

Information Graphics/ infographics/ info graphic 

-          Understanding 

-          Creating 

-          Principles 

-          Reading 

-          Guides 

-          Presentation 
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2.3 Intervju 
Den metod som användes för insamling av data från Holmen paper och Braviken var intervju, vilket 

utfördes via mail. Respondenter med passande kunskap valdes ut för att kunna svara på den första av 

frågeställningarna (se 1.4 Syfte och frågeställningar). Intervjuer inom kvalitativa undersökningar är 

vanligtvis väldigt öppna, detta på grund av att det är respondenternas åsikter och tankar som skall 

framkomma, helst med utvecklande svar som är detaljrika. Det händer även att respondenten styr 

riktningen till viss del då det visar vilka punkter som är viktiga för just den personen. Det finns 

ostrukturerade intervjuer som är väldigt flexibla och mest följer teman att prata om, sedan finns det 

även semistrukturerade intervjuer då en intervjuguide finns formulerad med mer specifika teman som 

skall följas, dock är respondenten fortfarande relativt fri att utveckla sina svar. (Bryman, 2008). 

  

Det finns inte tydliga regler för hur en intervjuguide skall tas fram, dock har Bryman (2008) listat ett 

antal riktlinjer som är bra att tänka på under skapandet. Bland annat är det viktigt med någon typ av 

ordning bland frågorna, att de hjälper till att besvara frågeställningar, att de inte är ledande och språket 

måste vara förståeligt för respondenterna. (Bryman, 2008) 

  

Frågorna var öppet formulerade och skapade en så djupgående intervju som möjligt där respondenterna 

tilläts utveckla sina svar och gav en tydlig bild av känslan på Braviken. Intervjuerna skedde via mail med 

anställda hos Holmen paper och Braviken på grund av att det inte fanns möjlighet, varken tidsmässigt 

eller geografiskt, att utföra intervjuer på plats. Då intervjuerna genomfördes via mail valdes den 

semistrukturerade formen på formuläret för att försäkra att vissa frågor skulle bli besvarade. 

  

Det fanns tre olika intervjuguider varav två, en på engelska och en på svenska, var inriktade på Bravikens 

kundkrets och skapade ett underlag till de personas som togs fram senare. Intervjuguiden angående 

kundkretsen formulerades på både engelska och svenska eftersom Braviken har kunder över hela 

världen och formuläret även skickades till anställda utanför Sverige (se bilaga 1 och 2). Den sista var 

inriktad på Bravikens kommunikation (se bilaga 3) och skickades därför till anställda som anses vara väl 

insatta i detta område. 14 personer tillfrågades för att få en så bra bild som möjligt, urvalet baserades på 

vem som är mest insatt i företaget, kunder samt kommunikation. Vi räknade med en relativt hög 

svarsfrekvens då handledaren på Braviken hjälpte till med urvalet av respondenter. 

  

Intervjuguiden testades innan den slutgiltiga intervjun tog plats för att undvika misstag som skulle 

kompletterats i efterhand. Formuläret skickades ut till fyra testpersoner som inte ingick i målgruppen. 

De läste igenom all information samt alla frågor och säkerställde att innehållet var förståeligt samt att 

frågorna kom i en logisk följd. Testpersonerna ingick inte målgruppen då detta inte ansågs nödvändigt 

för att undersöka dessa två punkter samt på grund av att det var svårt att få tag i fler respondenter än 

de som skall ingå i den slutgiltiga undersökningen. 

  

Frågorna var öppet formulerade vilket tillät respondenterna att självmant utveckla sina svar samt 

reflektera över dem. Öppna intervjuer och frågor ger en tydlig bild av respondenters egna uppfattningar 

och åsikter, vilket gör det till en lämplig metod för kvalitativa undersökningar (Creswell, 2014).    
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Valet av mail-intervju resulterade i ett bortfall av djupgående information då respondenterna enbart 

svarade i mån av tid samt att möjlighet till följdfrågor eller förklaringar inte fanns. Vidare observerades 

inte respondenternas kroppsspråk under intervjun vilket försvårade tolkningen av de svar 

respondenterna gav. Dock fanns möjlighet för komplettering med hjälp av enstaka intervjuer i den 

händelse att sammanställningen av svaren inte gav tillräckligt med information. Fördelarna vi upplevde 

var möjligheten att nå fler personer inom samma tidsram samt människor som befinner sig i utlandet. 

  

2.4 Produktion 
Utifrån det befintliga presentationsmaterialet samt Bravikens önskemål av innehåll producerades ny 

informationsgrafik uppbackad av litteraturbasen. Det tillverkades ett antal varianter av en original slide 

med olika designperspektiv baserade på litteraturbasen. Produktionen tog plats efter sammanställning 

av datan från intervjun med anställda på Holmen paper och Braviken för att kunna inkludera deras 

önskemål om vad presentationen skall kommunicera. En jämförelse mellan en original slide och den nya 

designen skall genomföras i ett senare skede med hjälp av en fokusgrupp. 

  

Skisserna av ny design till presentationsmaterialet utfördes inledningsvis var för sig eftersom detta 

generade i många varianter. Under ett gemensamt möte utvärderades skisserna och därefter 

sammanställdes de i gemensamma skisser. Dessa skisser digitaliserades och användes vid presentation 

för fokusgruppen. 

  

Om en viss teori eller metod för skissarbete hade följts under den processen kanske mer kvalitativa 

skisser hade utformats. Vilket eventuellt lett till en bättre struktur som hade kunnat bidra till en bättre 

övergång in i nästa fas då skisserna digitaliserades, detta hade möjligen resulterat i bättre utvecklad 

design.  

  

2.5 Persona 
Cooper, Reinmann och Cronin (2007) skriver om personas samt dess användningsområden. Enligt dem 

är det ﾏest effekti┗a sättet att skapa eﾐ desigﾐ för eﾐ Hred ﾏålgrupp att utgå fråﾐ さSpecifika typer av 

iﾐdivider ﾏed speIifika Hehovざ (Cooper, Reinmann och Cronin, 2007). En persona är inte en riktig person 

utan en fiktiv representant för en större grupp människor. Urvalet av människor är väldigt viktigt, de 

skall kunna representera dem viktigaste delarna av målgruppen. En annan positivt aspekt med personas 

är att de inkluderar empati för målgruppen vilket ofta resulterar i att designen blir bättre anpassad. För 

att skapa en persona är exempelvis intervjuer eller observationer av olika slag effektiva medel för att 

samla in data. (Cooper, Reinmann och Cronin, 2007). 

  

Under intervjuerna med anställda på Holmen Paper och Braviken införskaffades detaljerad information 

om deras kundkrets. Denna information låg sedan till grund för två personas vars syfte var att ge en 

tydlig bild av den genomsnittliga kunden. Personan agerade som ett stöd för att hitta passande 

respondenter till den fokusgrupp som utfördes i ett senare skede. Respondenterna representerade 
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Bravikens kundkrets och de deltog i en diskussion där deras tankar och åsikter var viktiga att få fram. 

Genom att hitta representanter för kundkretsen ville vi inhämta så relevant och trovärdig data som 

möjligt eftersom de inte hade möjlighet att träffa riktiga kunder.  

  

Fyra personer som stämde överens med dessa två personas valdes ut för att delta i fokusgruppen. 

Urvalet baserades till största del på bekvämlighet på grund av tidsbristen, det vill säga att vi valde 

personer som fanns lätt tillgängliga för oss. 

  

Att använda personas kan vara riskabelt då det var svårt att få tag i människor som stämmer överens 

exakt med dem. Även om dessa respondenter hittas är det ingen garanti för att deras åsikter och tankar 

skulle vara de samma som den egentliga kundkretsens. De två personas (se bilaga 4 och 5) låg till grund 

för valet av respondenter för fokusgruppen, detta resulterade förhoppningsvis i trovärdig data men 

riskfaktorn att så inte är fallet kommer tas med i beräkningen.    

  

2.6 Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en effektiv metod för kvalitativa undersökningar då det tillåter en fri diskussion inom 

gruppen angående ett visst ämne och ger förståelse för varför respondenterna tycker som de gör. Ofta 

finns någon typ av moderator närvarande för att kunna styra samtalet vid behov samt ställa eventuella 

frågor. Fokusgrupp som metod kan, likt intervjuer, låta de områden som respondenterna anser vara 

viktiga komma fram extra mycket, förutsatt att moderatorn inte blandar sig i och styr diskussionen för 

mycket, den främsta uppgiften är att se till att respondenterna håller sig till ämnet (Bryman, 2008). 

  

Mindre grupper rekommenderas bland annat då gruppdeltagarna är engagerade eftersom de kan 

förväntas prata mycket eller om det är deras personliga uppfattning som skall framträda (Bryman, 

2008). Med detta i åtanke föll beslutet på att använda en mindre grupp på fyra personer. 

  

De utvalda respondenterna samlades i grupp vid ett tillfälle då de fick ta del av dels original designen 

men även de nya versionerna genom att de visades på en större skärm samt i utskrivet format bredvid 

varandra. Deltagarna visste inte vilken design som var ny respektive gammal, utan förde en diskussion 

om vilken stil de ansåg var bäst och mest kommunikativ samt varför. Detta gjordes för att skapa en 

tydlig insikt i om någon av de nya versionerna utgjorde en kommunikativ förbättring eller inte. En 

moderator fanns tillgänglig och höll diskussionen vid liv, den flöt dock på utan allt för mycket 

inblandning. Guiden (se bilaga 6) följdes för att få med önskade teman i diskussionen. Det är viktigt att 

komma åt respondenternas egna tankar och åsikter, därför är fria diskussioner mer gynnsamt (Bryman, 

2008). 

  

Fokusgrupper ger en större chans till ingående och intressanta svar än om man jämför med traditionella 

intervjuer (Bryman, 2008), detta gjorde att metoden passade bra till denna undersökning samt passar 

bättre för tidsramen som finns tillgänglig för undersökningen. 
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Nackdelar med fokusgruppen är att det enbart genomfördes en, om fler hade genomförts hade det 

eventuellt varit möjligt att se tydligare mönster i respondenternas svar och på sätt få ett mer tillförlitligt 

resultat. Anledningen till en fokusgrupp genomfördes var dels tidsbrist men även på grund av 

svårigheter att hitta passande respondenter som överensstämde med personan. Även gruppens 

dynamik utgjorde en riskfaktor då respondenterna inte kände varandra sedan tidigare och det inte var 

möjligt att förutse hur väl de skulle interagera med varandra. Denna fokusgrupp fick inte en riktig 

presentation som den Bravikens nya intressenter får ta del av, detta på grund av att det inte fanns tid att 

ta fram en hel presentation utan fokus låg på mindre delar. En nackdel med detta var att omgivningen 

samt helheten föll bort, vilket kunde haft en inverkan på respondenternas upplevelse av 

presentationsmaterialet. Dock var en jämförelse av de olika stilarna och komplementen för 

informationsgrafik fortfarande möjlig att göra. 

  

Moderatorn fanns tillgänglig för att hålla diskussionen igång men hade inte tidigare erfarenhet av detta, 

därför blev det svårt att på förhand avgöra hur väl uppgiften skulle utföras. Fördelarna var att 

diskussionen blev intressant och djupgående och resulterade i en del relevant data vilket leder till en 

bra, trovärdig och intressant rapport. Med tanke på att fokusgrupperna baserades på personas och inte 

Bravikens riktiga intressenter fanns risken att detta skulle ge tvetydiga resultat av rapporten eftersom vi 

inte kunde garantera att deras åsikter skulle stämma överens helt och hållet. 

  

2.7 Genomförande av datainsamling 
Följande delkapitel kommer att ta upp hur studien med hjälp av de olika metoderna utförts i det har 

arbetet. Först beskrivs genomförandet av metoden intervju sedan personas och slutligen fokusgruppen. 

  

2.7.1 Intervju 

Tre olika formulär skickades ut till sammanlagt 14 personer varav 9 svarade. Det ena formuläret 

undersökte Bravikens kommunikation samt mer specifikt vad företaget vill kommunicera genom sitt 

presentationsmaterial (se bilaga 3). De två andra formuläret undersökte Bravikens kundkrets (se bilaga 1 

och 2) med syftet att ligga till grund för personas som skall agera stöd under urvalsprocessen inför 

fokusgruppen. Eftersom en del anställda som är baserade utomlands även skulle intervjuas gällande 

kundkretsen översattes det formuläret till engelska.   

  

Intervjuformulären skickades ut innan påskhelgen vilket förmodligen bidrog till en långsam svarstakt 

från respondenterna. En påminnelse skickades ut efter helgen vilket resulterade i att cirka fyra svar kom 

in därefter också. Utförligheten hos respondenterna varierade mycket, en del har lagt ner mycket tid på 

att skriva längre och mer utvecklade svar medan en del har svarat mycket kort. På grund av den här 

skillnaden utgick vi främst från de svar som var längre medan de kortare ofta kunde agera som 

komplement eller bekräftelse på vad som sagts. 
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2.7.1.1 Kundkrets - bas för persona 

För att kunna utforma en persona som skall ligga till grund för urvalet av respondenter till fokusgruppen 

behövdes en närmare inblick i Bravikens kundkrets. Att samla ihop bra respondenter ansågs viktigt för 

att få fram så kvalitativ data som möjligt.  

 

Respondenterna valdes ut med hjälp av ett målinriktat urval som beskrivs av Bryman (2008). Detta 

gjordes för att säkerställa att respondenterna är relevanta och har rätt kompetens för att besvara 

intervjun. För kundkretsen tillfrågades personer som har mycket kundkontakt, därför arbetar alla 

inblandade med försäljning på något sätt. De befinner sig även utomlands då Braviken har många 

internationella kunder och ville få denna aspekt i personan. 

  

Tabell 1. Respondenter för kundkrets 

  Ålder Kön Titel Plats 

Respondent 5 36 Kvinna Försäljnings- och 

marknadsdirektör 

Sverige 

Respondent 6  - Man  - England 

Respondent 7 47 Kvinna Commercial Director Frankrike 

Respondent 8 57 Man Sales Manager Tyskland 

Respondent 9 33 Man Sales Manager Sverige 

  

2.7.1.2 Bravikens kommunikation 

Syftet med intervjun som riktar in sig på Bravikens kommunikation är att ta reda på vad företaget vill 

uttrycka genom sin presentation, om det är något de vill ändra på och vad som är bra i nuläget. Detta 

skall sedan vara till hjälp under planering och utformning av den nya designen som skall tas fram. 

  

Respondenterna är återigen valda med ett målinriktat urval med hjälp av handledaren på Braviken för 

att hitta de personer som dels är insatta i Bravikens allmänna kommunikation men mer specifikt vad de 

vill uttrycka under deras kundmöten. De kommer dels från Holmen Papers kommunikationsavdelning 

och hanterar kommunikationen för alla pappersbruk samt andra enheter inom koncernen. Även 

anställda på pappersbruket Braviken tillfrågades då de håller i presentationerna och själva vet vad som 

är bra eller dåligt. 

  

Tabell 2. Respondenter för kommunikation 

  Ålder Kön Titel Plats 

Respondent 1 45 Man Kommunikationschef Sverige 
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Respondent 2 42 Man Brukschef Sverige 

Respondent 3 47 Man Utvecklingschef Sverige 

Respondent 4 50 Kvinna Manager market 

communication 

Sverige 

 

2.7.2  Persona 

Då intervjun angående Bravikens kundkrets var avslutad och datan sammanställd utformades en 

persona. Det framgick dock relativt snabbt att en persona inte var tillräckligt för att representera 

Bravikens kundkrets. För att kunna göra ett bättre urval till fokusgruppen i nästa steg utvecklades istället 

två stycken personas som täcker in de mest framträdande kundtyperna inom Bravikens målgrupp. Syftet 

med dessa två personas var att försöka skapa en tydlig personlighet med vissa konkreta karaktärsdrag 

för vardera persona. För att göra detta tittade vi på upprepande ord och mönster som förekom i 

intervjuerna gällande kundkretsen. 

  

Efter att ha gått igenom all data såg vi ett mönster av två olika kundtyper som var passande för varsin 

persoﾐa. Det ┗ar dels さDeﾐ a┗slappaﾐde ﾏedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ (se Hilaga 5ぶ soﾏ fräﾏst represeﾐterar deﾐ 
ﾐordiska kuﾐdeﾐ oIh さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ (se Hilaga ヶぶ soﾏ fräﾏst härstaﾏﾏar fråﾐ T┞sklaﾐd eller U“A. 
  

2.7.3 Fokusgrupp 

Fokusgruppen tog plats på Linköpings Universitet, campus Norrköping i ett förbokat grupprum. En 

moderator var utsedd för att kunna styra diskussionen vid behov medan sekreteraren tog anteckningar. 

Moderatorn inledde med att förklara syftet med fokusgruppen, rapporten samt de etiska aspekter som 

tas hänsyn till. Det bjöds även på fika i form av bakelser med kaffe eller te för att skapa en avslappnad 

känsla under mötet med fokusgruppen. Respondenterna var inte medvetna om att det skulle serveras 

fika förrän efter de tackat ja till att medverka. 

  

Diskussionen inleddes genom att respondenterna ombads att beskriva sina första intryck av designen 

som lagts ut på bordet framför dem. Därefter fortsatte diskussionen fritt, moderatorn var tvungen att 

ingripa vid vissa tillfällen då respondenterna gick från ämnet eller då ämnet behövde bytas för att hinna 

med fler frågeställningar under den utsatta tiden (se Bilaga 6). Det var en glad och vänskaplig stämning 

under diskussionen, även om två av respondenterna var mindre verbala verkade ingen vara rädd att 

uttrycka sina åsikter, speciellt när de gick isär från de övriga i gruppen. Samtliga respondenter 

gestikulerade mycket när de försökte förklara sina ståndpunkter och pekade på exemplen samt plockade 

upp dem för att förtydliga. Överlag var respondenterna överens i sina åsikter. En del uppfattningar 

ändrades under diskussionens gång då respondenterna fått vänja sig vid designen, fått förklaringar samt 

hört andra personers åsikter. Respondent A samt B pratade mest men höll sig inte till ämnet utan gick 

ofta ifrån designen och talade istället om hur man tillverkar papper. Respondent C däremot yttrade sig 
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kort och konkret där åsikten fördes fram på ett tydligt sätt vilket resulterade i att hans åsikter kunde 

citeras ofta.  

 

Respondenterna valdes ut med hjälp av de två personas. Störst fokus låg på mängden förkunskap inom 

grafisk desigﾐ soﾏ de olika kuﾐdt┞perﾐa represeﾐterar saﾏt del┗is persoﾐlighetsdrag de Hesitter. さDeﾐ 
a┗slappﾐade ﾏedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ skall ha eﾐ högre grad a┗ erfareﾐhet iﾐoﾏ grafisk desigﾐ ﾏedaﾐ さDeﾐ 
stela kuﾐdeﾐざ skall ha så litet soﾏ ﾏöjligt. Ur┗alet a┗ respoﾐdeﾐter Haserades ä┗eﾐ på hur ┗äl deras 
personlighet stämde överens med den persona som tagits fram (se tabell 3). Vi vände oss till människor 

som befann sig i närheten för att kunna samla ihop en fokusgrupp så snabbt som möjligt. Tyvärr fick två 

a┗ de urspruﾐgliga respoﾐdeﾐterﾐa soﾏ represeﾐterade さDeﾐ a┗slappﾐade ﾏedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ förhiﾐder i 
sista stund, dock hittades ersättare för bortfallet i tid och arbetet kunde fortsätta enligt planen. 

Ändringarna har eventuellt påverkat resultatet, det är dock svårt att säga huruvida det var en negativ 

påverkan eller inte. Det beror på att både de gamla respondenterna och de nya besitter förkunskaper 

framförallt inom grafisk design, däremot hade en av de gamla förmodligen en högre grad av erfarenhet 

iﾐoﾏ oﾏrådet, detta är doIk iﾐgeﾐ garaﾐti för Hättre eller さﾏer korrektaざ åsikter. 
  

Tabell 3. Respondenter för fokusgrupp 

  Ålder Kön Titel Urval 

Respondent A 44 Man Affärsutvecklare/egen 

företagare 

Mycket erfarenhet av kundmöten, 

affärsmässigt klädd (kostym), intresserad av 

utomhussporter (ex golf), ingen erfarenhet 

a┗ grafisk desigﾐ. さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ 

Respondent B 34 Man Doktorand inom trådlös 

elektronik 

Högutbildad, tycker om att framstå som 

viktig, ingen erfarenhet av grafisk design. 

さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ 

Respondent C 23 Man Student inom Grafisk 

Design och 

Kommunikation 

Erfarenhet inom grafisk design, avslappnat 

klädd (jeans och t-shirt), tycker om aktiva 

utomhussporter さDeﾐ avslappﾐade 
medieﾏäﾐﾐiskaﾐざ 

Respondent D 23 Kvinna Student inom Grafisk 

Design och 

Kommunikation 

Erfarenhet inom grafisk design, 

detaljorienterad, uppskattar avslappande 

miljöer och möten さDeﾐ avslappﾐade 
ﾏedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ 
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2.8 Analysmetod 
Analysen av datan från intervjuerna angående Bravikens kommunikation skedde löpande medan svaren 

från respondenterna samlades in. Att påbörja analysen innan all data är insamlad är bra dels för att 

spara tid, men även för att skapa en tydligare överblick över informationen enligt Merriam (1994). Detta 

var passande för den här undersökningen då tidsramen är relativt snävt tilltagen. 

  

Datan kan sammanställas på olika sätt, bland annat tematiskt vilket innebär att den sorteras efter olika 

kategorier/teman eller kronologiskt efter tidslinjen (Merriam, 1994). En tematisk sammanställning 

ansågs vara mest lämplig för datan från både intervjuer och fokusgruppen då en sådan indelning 

underlättade för läsaren samt gjorde informationen lättare att ta till sig. Analysen av denna data kan 

härledas till den induktiva metoden på vilken arbetet är delvis baserat (se 2.1 Ansats). Enligt Creswell 

(2014) skall data samlas in som sedan struktureras efter exempelvis teman. Sedan skall dessa teman 

utvecklas till teorier eller mönster som sedan jämförs med, i detta fall, den existerande litteraturen. 

  

Inledningsvis hittades mönster i litteraturen och den delades in efter olika teman; Regler och principer 

för informationsdesign, powerpoint samt förståelse. Förståelserubriken är i sin tur indelad i ytterligare 

underrubriker; Form, Läsriktning, Estetik, Inramning och Färg. Designbesluten i förhållande till 

litteraturen finns redovisade i 4.3 Design, detta delkapitel är indelat i samma teman som litteraturbasen 

för att skapa en logisk struktur. Intervjuerna var inriktade på olika områden och är därför uppdelade i 

olika teman som passar respektive datasammanställning. Intervjun angående kundkrets är uppdelad i 

relationen mellan Braviken och kund samt kunden medan intervjun angående kommunikation innefattar 

utseende, känsla och användare. Fokusgruppen delades in i utseende, läsriktning och layout, förståelse 

och slutkommentarer. 

  

Enligt Creswell (2014) går det att triangulera data genom att titta på exempelvis respondenters svar i en 

undersökning för att genomgående berättiga de teman som skapas. Genom att skapa teman baserade 

på respondenternas åsikter ökar validiteten på studien (Creswell, 2014). Triangulering utfördes i 

kodningen av datan för att se om respondenterna inom respektive undersökning hade liknande åsikter, 

på så sätt stärktes resultaten samt studien. 

  

2.9 Etik 
Då den här studien involverade att samla in data från ett antal respondenter var det viktigt att ta hänsyn 

till dessa och vara noggrann med att både människor samt data behandlades rätt. För att uppnå detta 

följdes vetenskapsrådets forskningsetiska principer i stor utsträckning. Dessa principer innefattar fyra 

huvudområden som i sin tur delas upp i ett antal underregler, de olika områdena är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002). Alla regler 

kommer inte nyttjas fullt ut då den här studien ligger på kandidatnivå och inte är ett forskningsarbete.  

  

Alla respondenter till intervjuerna fick ta del av en inledande text som fanns både i början av 

dokumentet och i mailet som skickades ut. Texten uttryckte syftet med undersökningen, hur svaren 

kommer användas, att de är anonyma, får avsluta när de vill eller välja att inte svara på någon fråga (se 
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bilaga 1, 2 och 3). Eftersom vi inte intervjuade respondenterna i person hade de ingen kontroll över 

vilken miljö de utfördes i, däremot uppmanades alla att sitta i en lugn och ostörd miljö.         

  

Under fokusgruppen inledde moderatorn med att förklara syftet med fokusgruppen samt rapporten, 

sedan förklarades som tidigare att alla var helt anonyma, att de fick avsluta när de ville eller välja att inte 

svara på eventuella frågor. Respondenterna upplystes även om att den insamlade datan till viss del 

kommer vara synlig i rapporten men rådatan kommer raderas. Tillfället spelades även in efter 

medgivande från samtliga deltagare i fokusgruppen och efter försäkran om att enbart vi kommer ta del 

av det inspelade materialet. 
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3. Litteraturbas 
I detta kapitel presenteras den litteratur som vi har valt att följa för att kunna skapa en så bra design 

som möjligt. Kapitlet är uppdelat i regler och principer för informationsdesign samt förståelse. Dessa 

indelningar täcker in de punkter som huvudartikeln tar upp som viktiga aspekter för att skapa bra 

informationsdesign. 

  

3.1 Regler och Principer för informationsdesign 
Det finns många sätt att visualisera data som sedan kommer att tolkas olika beroende på vem det är 

som avläser den. Rougier (2014) presenterar tio olika regler som skall hjälpa designern att dels undvika 

fallgropar men även att förbättra figurdesignen. Tack vare studiens tydlighet kommer den att utgöra 

grunden i vidare designbeslut då olika grafiska stilar skall framställas. De tio reglerna är: 

1.    Känn din publik 

2.    Identifiera budskapet 

3.    Anpassa figuren för ändamålet 

4.    Bildtext är inte frivilligt 

5.    Lita inte standardiseringar 

6.    Använd färgsättning effektivt 

7.    Vilseled inte läsaren 

8.    Undvik onödigt kluster 

9.    Budskapet står högre än utseendet 

10.   Använd rätt redskap 

  

Det är även viktigt att ta hänsyn till olika designprinciper vid utformning av informationsgrafik, de måste 

inte ses som regler utan kan hanteras mer som riktlinjer, dessa kan sedan appliceras i den grad de anses 

nödvändiga för att budskapet skall kommuniceras så tydligt som möjligt. (Argawala, 2011).  Ett exempel 

är Harry Beck som gjorde en ny design av kartan över Londons tunnelbanesystem. Han fokuserade på att 

räta ut de olika linjerna (inte helt dock, en del svängar fanns med för att stämma överens med start och 

slutpunkt samt en del bytespunkter) och jämnade ut stoppen längs med dem. Detta gjorde att linjerna 

visuellt överensstämde med passagerarnas bild bättre och underlättade på så sätt 

informationsöverföringen. 

  

En fonts personlighet påverkar läsaren mycket, även en snabb titt på en sida kan ge läsaren en ton och 

känsla baserat på fontens personlighet. Fonter med liknande personligheter (Arial och Georgia i studien) 

kommer förmodligen att påverka läsaren väldigt lika, med skillnader i enbart ett eller två 

personlighetsdrag. (Hazlett, 2013). Om man vill att information skall sticka ut kan man i en serie av 

symboler med hjälp av placering, form, inramning, färg, få ögat att rikta sig till en viss punkt (Spence, 

2007). 
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3.2 Powerpoint 
James (2006) Undersöker huruvida det finns skillnader mellan fakultet samt studenters upplevelse av 

powerpoint-material och pekar på att Studenter har mindre fördelaktig syn på powerpoint-material än 

vad fakultet har. Studien visar även på att både studenter samt fakultet anser att powerpoint-material 

har en gynnande effekt vad det gäller när anteckningar skall tas. Det finns inget rätt sätt att visualisera 

information. (Katz, 2008). Information till allmänheten måste vara enkel och tydlig i sin utformning 

medan för statliga verksamheter kan visualisering av data vara mer avancerad (James, 2006). Wecker 

pekar på att talet trycks undan när slides presenteras samtidigt, detta beror dock på vilken situation och 

huruvida talet samt visade slides kompletterar varandra eller inte (Wecker, 2012). 

  

3.3 Förståelse 
Detta delkapitel syftar till att förtydliga de aspekter som tas hänsyn till under designprocessen i det här 

arbetet. Utifrån litteraturen valdes fem områden ut som ansågs viktiga i skapandet av en bra och 

effektiv design, dessa är: form, läsriktning, estetik, inramning samt färg. 

  

3.3.1 Form 

Vilken typen av graf som används har en inverkan på informationsöverföringen. Om grafen skall 

designas för mer än en enkel uppgift är en två-dimensionell version bättre. Detta eftersom den 

presterade bäst i form av både hastighet och korrekthet i utläst information i Addos (1994) 

undersökning. De tre-dimensionella graferna måste dock inte uteslutas, de kan vara effektiva i vissa 

situationer, till exempel kan de fånga läsarens uppmärksamhet (Addo, 1994). 

  

3.3.2 Läsriktning 

Läsriktningen är viktigt då informationsgrafik skall layoutas, Holsanovas (2008) studie visar att grafik 

uppbyggd med en tydlig läsriktning är mest effektiv. Om det finns olika sätt och riktningar att läsa 

grafiken är risken stor att användaren tröttnar snabbt och förlorar intresset. Skall text inkluderas i 

grafiken underlättar det för läsaren om texten ligger nära den del i grafiken som den är knuten till, om 

text och bild är åtskilda finns risken att läsaren kommer behandla dem som två olika enheter och inte 

göra kopplingar mellan dem vid viktiga punkter. (Holsanova, 2008). 

  

3.3.3 Estetik 

Då en designer skapar något är målet ofta att det utöver kommunikation av information, skall vara 

estetiskt tilltalande för användaren. För att kunna uppnå en estetisk standard bör designen eller 

perspektivet också vara något nytt. (Huaping, 2014). Det är dock av stor vikt att varken förståelse eller 

effektivitet förloras i processen (Huaping, 2014; Rougier, 2014; Addo, 1994). De två attributen, 

förståelse och effektivitet, föregår alltid det nya och kan inte offras i jakten på att skapa något nymodigt. 

Det grundläggande målet med informationsgrafik är att förmedla information till användaren och öka 

dennes kunskap. (Huaping, 2014). Därför är det också viktigt att undvika onödig information som kan 

distrahera användaren (Huaping, 2014; Rougier, 2014). Utseendet är dock viktig, speciellt om det är en 
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större publik som skall ta del av det. Färgval har större inverkan om målgruppen är insatt i grafisk design 

och liknande, är de inte insatta i ämnet uppfattar de ingen skillnad på om grafiken är i färg eller i svart 

vitt. (Quispel and Mael, 2014). 

  

3.3.4 Inramning 

Hur en bild beskärs och marginalen runt den har stor inverkan på läsarens uppfattning, detta kan hjälpa 

till att skapa tydligt fokus. Större marginaler kan vara bra för exempelvis illustrationer. Kanter kan vara 

effektiva verktyg då en bild inte självmant skapar en gräns mellan sig själv och bakgrunden. Om bilden är 

mörk och bakgrunden är ljus kan en kant vara överflödig men om både bild och bakgrund är ljusa kan 

den hjälpa till att definiera innehållet. (Lupton and Cole Phillips, 2008). 

  

3.3.5 Färg 

Rougier (2014) nämner att färgsättning skall användas effektivt, Bo Bergström (2012) tar i sin tur upp 

funktionell och icke-funktionell färgsättning. Genom att använda funktionell färgsättning kan en 

designer attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Färgbilder har en förmåga 

att fånga uppmärksamhet, olika färger kan vidare skapa olika sorters stämning. Färgsättning är också 

informerande i många situationer och samma färg kan ge olika information i olika sammanhang eller 

kulturer. Struktur kan åstadkommas med hjälp av färg, till exempel är reportage ofta blått medan kultur 

är rosa i tidningar. (Bergström, 2012). 

  

3.4 Litteraturbasens svagheter 
Det finns mycket information om hur diagram bör designas för att kommunicera så effektivt som 

möjligt, dock saknas en del information om hur annan illustrerad informationsgrafik skapas för att bli så 

tydlig som möjligt för mottagaren. Även underlaget för hur grafiken kan anpassas till en specifik 

målgrupp är tunt, i den här undersökningens fall rör det intressenter från en rad olika branscher. Även 

hur informationsgrafik kan anpassas för den specifika branschen inom papperstillverkning saknas, 

källorna tar vidare inte upp hur man skall förhålla sig till en grafisk profil när man utformar 

informationsgrafik. 
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4 Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras all insamlad data från intervjuerna med anställda på Braviken. Därefter följer 

en förklaring till de designbeslut som tagits utifrån litteraturen. Fokusgruppen presenteras sist av all 

data då den även utfördes sist. I detta steg kommer även en analys av resultaten att genomföras efter 

varje delkapitel, för att sedan i sammanfattningen tydligt kunna svara på frågeställningarna. 

  

4.1 Intervju angående Bravikens kundkrets - bas för persona 
För att kunna skapa en bra persona genomfördes intervjuer inriktade på Bravikens kundkrets, nedan 

presenteras de sammanställda svaren från intervjuerna vilka sedan analyseras. 

  

4.1.1 Relationen mellan Braviken och kund 

För att göra ett bra intryck på de kunder som besöker Braviken är det viktigt för de anställda att vara väl 

förberedda då de anländer. Både respondent sex och nio påpekar att entusiasm är viktigt då det smittar 

av sig och kan göra kunden entusiastisk. Större delen av respondenterna nämner att relationen till 

kunden är väldigt viktig och det är något de arbetar mycket för att bygga upp, stämningen vid besök på 

pappersbruken (såsom Braviken) är ofta mer informell. Grunden för relationen kan skapas bland annat 

genom ett bra mottagande och den kan till exempel stärkas genom att Bravikens anställda kan lösa ett 

problem åt kunden enligt respondent fem. En stark relation kan exempelvis underlätta vid hårda 

förhandlingar. 

  

Vid kundbesök inkluderas en personlig aspekt, såsom att äta middag med kunden, småprata innan 

presentationen börjar. Braviken tar hand om sina kunder från morgon till kväll för att hjälpa till att bygga 

upp relationen, detta från att de anländer till Norrköping/Sverige tills att de åker härifrån. 

Respondenterna antyder även att presentationerna inte alltid tar plats på Braviken, de kan även vara 

hos kunden. 

  

Svaren pekar på att Holmen Papers och Bravikens anställda värdesätter relationen till kunderna mycket 

och gärna vill skapa en djupare koppling gentemot dem. De arbetar därför hårt under mottagandet och 

vill att alla delar skall uppfattas som väl förberedda samt kvalitativa. Presentationsmaterialet kan anses 

ha en stor inverkan på kundens intryck av Braviken och bör därför leva upp till företagets standard. 

  

4.1.2 Kunden 

Respondenterna beskriver att kunderna ofta är män runt 40 år eller äldre och klädseln är mestadels 

kostym och slips, speciellt om kunden kommer från Tyskland eller USA. I norden finns en mer 

avslappnad något yngre målgrupp som oftast klär sig i jeans och skjorta. De mer strikta och artiga 

kunderna som ofta kommer från Tyskland har lätt att se sig själva som litet bättre än andra och har 

gärﾐa ﾏed sig eﾐ ﾏedarHetare soﾏ får ta haﾐd oﾏ det praktiska arHetet. さDeﾐ a┗slappﾐade kuﾐdeﾐざ 
kan tyckas vara mer intresserad av processen då papper tillverkas och ställer gärna frågor till de 

anställda under rundturen för att bli mer insatt. Typiska arbeten för besökarna är till exempel 
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inköpare/säljare, verksamheten kan vara utgivare av exempelvis kataloger, tidningar eller andra 

produkter som skall tryckas. De kan också arbeta inom ledningen eller på reklambyråer, bokförlag och så 

vidare.  

  

De flesta respondenter anser att det är svårt att generalisera kunderna då de är väldigt olika, 

persoﾐlighetsdrag soﾏ ﾐäﾏﾐs är doIk iﾐtresse a┗ att lära sig ﾏer, さpappersﾐördigざ, krä┗aﾐde (soﾏliga 
kan exempelvis svara i telefon under möten). Kundens fritidsintressen är en mer samlad punkt, en 

majoritet av respondenterna tar upp utomhusaktiviteter såsom golf, fiske och jakt. Respondent 5 

ﾐäﾏﾐer att det ofta rör sig oﾏ さﾏaIhoざ sporter. 
  

Då respondenterna ombeds att beskriva en typisk kund går två av dem in mer djupet, men samtliga 

beskriver övergripande en intresserad kund som gärna vill få mer information om de olika delarna i 

processen; respondent nio framhäver dock att det inte får vara alltför mycket tekniska detaljer. Utöver 

processen är de flesta besökarna enligt respondenterna intresserade av produktutveckling, 

effektivisering och miljöpåverkan. Även om en del kunder är lättsamma som person kan de vara 

krävande i sin yrkesroll, till exempel inköpare, påpekar respondent fem i sin beskrivning av en typisk 

kund som i detta fall är en verklig kund. Somliga respondenter uttrycker att de fått utskällningar av en 

del kunder vid sämre möten. En del kunder tar chansen att försöka få information om sina konkurrenter, 

det vill säga Bravikens andra kunder, speciellt på större kundevent.  

  

Utifrån respondenternas svar framgick att det inte är möjligt att skapa endast en persona. Med tanke på 

att alla svar går i samma riktning vad gäller kundens två övergripande personlighetsdrag, togs beslutet 

att skapa två personas baserade på den stela och formella kunden (se bilaga 4) respektive den 

avslappnade kunden (se bilaga 5). Specifika egenskaper kunderna brukar ha togs i åtanke för kunna 

skapa Hra persoﾐas. Blaﾐd aﾐﾐat ﾐäﾏﾐde respoﾐdeﾐt åtta att さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ har eﾐ ┗aﾐa a┗ att 
ibland svara i telefon under möten och enligt respondent fem kan de ha med sig en medarbetare som 

får sköta det praktiska arbetet, några respondenter nämnde även att de blivit utskällda av den här 

kundtypen. Den här typen av personlighetsdrag kan anses tyda på att vara en person som gärna vill 

framstå som viktig, vilket även stärks av respondenternas svar.    

  

Vad gäller den mer avslappnade kunden framhäver respondenterna att denne är mer intresserad av 

processen, lättsam som person men krävande som kund. De flesta kunder av denna typ är även vad 

respoﾐdeﾐt feﾏ kallar さpappersﾐördigaざ. Deﾐ här kuﾐdt┞peﾐ iﾐger eﾐ Hild a┗ eﾐ ┗äldigt eﾐgagerad 
person som gärna vill ha information om processen och eventuellt kommer uppskatta en rundvandring 

där de kan få se samt interagera med olika delar i processen. 

  

4.2 Intervju angående Bravikens kommunikation 
Intervjun gällande Bravikens kommunikations togs i åtanke under skapandet av ny design för att 

inkludera Bravikens känsla och önskemål på ett djupare plan. Varje delkapitel analyseras och kopplas till 

litteraturbasen. Detta syftade till att svara på den första frågeställningen; vad Braviken vill kommunicera 

vid kundbesök på pappersbruket. 
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4.2.1 Utseende 

En majoritet av respondenterna anser att presentationsmaterialet idag saknar en spets samt visar för 

litet av Braviken samt deras process från gran till papper. Cirka hälften av respondenterna anser att 

många delar i materialet behöver och kan göras mer intressanta samt att det innehåller en del 

information som är ointressant för kunden. Vilka delar som är mest relevanta att kommunicera är i de 

flesta fall beroende av målgruppen enligt respondent ett. 

  

Störst fokus kommer ligga på att kommunicera hela processen då detta är ett önskemål som Braviken 

uttryckt tidigt under arbetets gång. Att skapa en grund som i fortsatta steg lätt kan anpassas efter olika 

kundtyper är viktigt då de anställda framhäver att intresset varierar; är kunden inte intresserad av 

tekniken vill han eller hon inte lyssna på det heller. Det är alltså av stor vikt att materialet är flexibelt. 

  

4.2.2 Känsla 

Bravikens slogan är さpeople Ioﾏﾏitted to paperざ och produkterna de tillverkar är さpaper Ioﾏﾏitted to 
peopleざ. Viktiga delar att kommunicera enligt respondenterna är engagemang, dels för företaget, 

produkten i sig och för att på bästa sätt möta kundens behov, men även engagemang för miljön. 

Braviken jobbar för att ha en så liten inverkan på miljön som möjligt, jämfört med Holmens andra 

koncerner har Braviken minst miljöpåverkan enligt respondent tre. Budskapet Braviken vill 

kommunicera är till viss del målgruppsorienterat framhävs av respondent ett, somliga vill höra mer om 

miljön medan andra är intresserade av den tekniska delen.     

  

Mindre fokus läggs på att uttrycka produkter, miljö och teknik, dock finns en del aspekter som skall 

engagera åhöraren. Förhoppningsvis kan dessa aspekter även hjälpa Braviken att utstråla entusiasm, 

vilket är viktigt vid kund besök (se 4.1.1 Relationen mellan Braviken och kund). Exempel på dessa är 

läsriktningen och färgsättningen. Färgsättning är bra för att fånga läsarens uppmärksamhet (se 3.3.5 

Färg) medan en enkel och naturlig läsriktning har en positiv inverkan på läsarens intresse (se 3.3.2 

Läsriktning). Genom att fånga kundens uppmärksamhet och sedan behålla deras intresse, skall de känna 

sig engagerade i presentationen och förhoppningsvis få en känsla av att Braviken i sin tur är engagerade. 

Materialet behöver även göras mer intressant enligt respondenterna (se 4.2.1 Utseende), vilket 

möjligtvis också kan uppnås genom dessa åtgärder.  

  

4.2.3 Användare 

De som använder presentationsmaterialet är i första hand guider och chefer. Även säljare har stor nytta 

av presentationer då de möter kunder, dock har de ofta satt ihop en egen presentation av det material 

som finns tillgängligt för att anpassa sig efter kunden vilket är viktigt enligt respondent ett och två. Hur 

noggranna de anställda är med att använda Bravikens grafiska profil (se bilaga 7) är inte helt jämt, en del 

använder det mer noggrant för de program där det finns tydliga mallar, såsom PowerPoint och Excel, 

medan somliga använder den mest för officiella dokument och en del använder den för alla dokument. 

Profilen skapades för några år sedan men uppdateras kontinuerligt. 
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Eftersom materialet ofta skall anpassas efter kunden är det viktigt att designen kan utgöra en grund som 

i fortsatta steg är flexibel för de anställda som skall använda sig av den. Kundens intressen kan variera en 

del eftersom deras ursprung och personlighet kan variera (4.1.2 Kunden). Uppdelningen av processen i 

olika steg kan tillåta detta genom möjligheten att ta bort eller lägga till steg. Materialet bör vara lätt att 

hantera för personer som inte är så insatta i kommunikationen av företaget så att presentationen ser 

välgjord och professionell ut. 

  

4.3 Design 
Designen skapas till största del utifrån den insamlade litteraturen, men även med hänsyn till Bravikens 

önskemål för att svara på frågeställning nummer två; hur Bravikens önskade budskap skall uttryckas på 

ett kommunikativt sätt med hjälp av ny informationsgrafik. Designbesluten som ligger till grund för 

bilderna finns förklarade i detta delkapitel som övergripande är indelat i regler och principer samt 

förståelse. 

  

4.3.1 Regler och Principer för informationsdesign 

Den huvudsakliga utgångspunkten då illustrationerna av de olika delarna i processen designades är de 

tio reglerﾐa listade i さTeﾐ siﾏple rules for Hetter figuresざ (se ン.ヱ ‘egler oIh PriﾐIiper för 
informationsdesign). 

1.    Känn din publik 

2.    Identifiera budskapet 

3.    Anpassa figuren för ändamålet 

4.    Bildtext är inte frivilligt 

5.    Lita inte standardiseringar 

6.    Använd färgsättning effektivt 

7.    Vilseled inte läsaren 

8.    Undvik onödigt kluster 

9.    Budskapet står högre än utseendet 

10.   Använd rätt redskap 

  

Hänsyn togs till alla regler i den mån det var möjligt, dock fokuserades det framförallt på regel nummer 

två, tre, fyra, sex, sju, åtta och nio (se bilaga 8-14). Anledningen till detta är att det inte fanns tid att sätta 

sig in i kundkretsen på ett djupare plan (regel ett) då inte möjligheten att intervjua kunderna direkt 

fanns. Istället fick vi gå genom anställda på Braviken och Holmen paper som har mycket kundkontakt. 

Vad gäller regel nummer fem undersöktes vilken stil och utformning som bör vara effektiv enligt tidigare 

studier, vi utgår inte från en standard men kommer skapa en eftersom det är vad Braviken efterfrågar. 

Slutredskapet som skall användas är PowerPoint, effektiviteten för detta program kan diskuteras (se 3.2 

Powerpoint), dock är det vad Braviken använder i dagsläget, vad de är vana vid och de ha uttryckt en 

önskan om att fortsätta med det.           
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Anledningen till att sju alternativ skapas, exklusive Bravikens original slide, är bland annat de regler som 

Rougier listar i artikelﾐ さTeﾐ siﾏple rules for Hetter figuresざ. ‘egel ﾐuﾏﾏer ﾐio säger att Hudskapet står 
högre än utseendet samt att figuren skall anpassas för ändamålet (se 3.1 Regler och principer för 

informationsdesign) varav även det förstnämnda stärks av Huaping (se 3.3.3 Estetik). Då det är svårt att 

förutsäga exakt vad som kommer tilltala Bravikens intressenter på förhand, görs ett antal olika versioner 

för att se vilka reaktioner de genererade hos respondenterna under fokusgruppstillfället. 

  

Litteraturen påpekar även att bildtext inte är frivilligt (se 3.1 Regler och Principer för 

informationsdesign), med detta i åtanke designas bild nummer sex (se bilaga 13) med undertext. Det 

som skall undersökas i fokusgruppen är huruvida texten kommer hjälpa lyssnaren att förstå mer eller om 

informationen kommer bli överflödig i kombination till bilderna. 

  

4.3.2 Förståelse 

För att skapa en design som var lätt att förstå samt väl anpassad till de två personas som skapades efter 

intervjuerna gällande kundkretsen (se Bilaga 4 och 5) tog vi hänsyn till en del aspekter utifrån 

litteraturen. Hur de skall implementeras beskrivs i detta delkapitel för att motivera designbesluten. 

  

4.3.2.1 Form 

Utformningen av illustrationerna är två-dimensionell i så stor utsträckning som möjligt. Detta är bland 

annat på grund av att två-dimensionell grafik överlag är lättare att förstå än tre-dimensionell. Stor tanke 

lades på att skapa kommunikativa illustrationer eftersom effektiviteten alltid står över hur attraktivt 

något anses vara. (Se 3.3.1 Form). Med detta i åtanke utformades en del illustrationer med viss tre-

dimensionell effekt då vi ansåg att tydligheten försämrades avsevärt utan detta element. (se bild 4.1 

Exempel på 3-dimensionell effekt). 

  

Illustrationerna är utformade med få detaljer då en del av stegen i processen att skapa papper är 

komplicerade (speciellt de fokuserade på våt- och torrände) och kunder med litet eller ingen förkunskap 

skall kunna förstå vad som händer med en muntlig förklaring. Detta går, främst, i enlighet med regel två, 

tre, sju och åtta (se 3.1 regler och principer för informationsdesign) då få detaljer tillåter illustrationerna 

att fokusera på budskapet, de är anpassade för målgruppens kunskapsnivå, det finns ingen onödig 

information som kan vilseleda kunden. 

  

 
Bild 4.1. Exempel på 3-dimensionell effekt. 
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4.3.2.2 Färg 

Enligt regel sex är effektiv färgsättning viktig (se 3.1 regler och principer för informationsdesign), för att 

förstå detta koncept togs på Bo Bergströms beskrivning av funktionell färgsättning till hjälp (se 3.3.5 

Färg). Holmen Papers grafiska profil (Se bilaga 7) användes i den utsträckning det var möjligt, dock bara 

till den grad då den inte inverkade på förståelsen av illustrationerna. De färger som inte fanns 

tillgängliga var brun för trästockar med bark samt en färg för stockar utan bark. Övriga färger kommer 

från Bravikens grafiska profil, detta gjordes för att skapa en tydlig stämning som överensstämmer med 

företagets övriga material (se bilaga 8-14). 

  

Den informativa aspekten ökas genom att färgsättningen är naturtrogen, exempelvis är träden gröna, 

sågblad är grå, stockar som går in i barktrumman är bruna och de som kommer ut är ljusa för att tydligt 

visa att barken tas bort i den processen (se Bild 4.2 Färgsättning). Färgen är tillsatt för att dels bygga på 

den känsla och stämning som Braviken vill uttrycka (se 4.2.2 känsla) och samtidigt öka intresset och 

förståelsen av grafiken. 

 

  
Bild 4.2 Färgsättning 

  

4.3.2.3 Läsriktning 

En tydlig läsriktning är viktigt för att behålla intresset hos läsaren (se 3.3.2 Läsriktning) vilket är av stor 

vikt för Braviken då de vill kommunicera engagemang till sina kunder (se 4.2.2 känsla). Därför valdes en 

klassisk läsriktning från vänster till höger samt uppifrån och ner (se bilaga 8-14). För att undersöka om 

det var möjligt eller fanns ett behov att förtydliga läsriktningen och att det är en sammanhängande 

process som illustreras, gjordes olika element för detta syfte. Indikatorer på detta är pilar och former 

som antyder riktningen framåt (se bild 4.3 indikatorer för läsriktning). 

  

Problem som uppstod var till exempel att indikera att processen inte bara fortsatte mellan 

illustrationerna på en rad, utan att alla rader ingår. För att försöka lösa detta problem provade vi att ha 

indikatorerna mellan illustrationerna (se bild 4.3 indikatorer för läsriktning) samt att i illustrationer utan 

pilar eller liknande förstora start och slutpunkt. Samma läsriktning används för alla versioner av 

designen eftersom vi anser att den är enklast, istället undersöks om den kan optimeras på något sätt för 

detta ändamål.          
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Bild 4.3. Indikatorer för läsriktning 

  

4.3.2.4 Inramning 

Ramarna som används på en del versioner har alla en grå färg som skall vara synlig men inte vara 

distraherande. Eftersom en del av illustrationerna är förenklade till den grad att de kan tyckas sväva och 

inte nödvändigtvis har ett naturligt slut prövades det att rama in dem för att se om detta underlättade 

förståelsen för mottagaren. Ramar kan agera som ett komplement till bilder eller illustrationer som inte 

har en gräns mot bakgrunden (se 3.3.4 Inramning). Olika form på ramen utforskades samt huruvida 

illustrationen skulle vara helt synlig eller avskuren till viss del. 

  

En rund ram som beskär illustrationerna skapades först, därefter skapades en som visar hela 

illustrationen i sammansatta ramar. Som ett tredje alternativ skapades en ram som gick väl överens med 

Bravikens grafiska profil där ramen är fyrkantig med rundade hörn, även denna ram beskär 

illustrationerna. (se bild 4.4 inramning). En version helt utan ramar där hela illustrationen syns gjordes 

också (se bilaga 8).            

  

För att intressera och engagera lyssnaren (se 4.2.2 Känsla) skapades designen med Bravikens önskemål i 

åtanke. Ramar och beskärningar kan hjälpa till att skapa fokus, det innebär dock att en del information 

kommer försvinna eftersom delar av illustrationerna inte längre kommer vara synliga. Huruvida 

beskärning och inramning kommer skapa fokus eller förvirring tas reda på i fokusgruppen. Alla aspekter 

som legat till grund för designen kommer undersökas under fokusgruppen för att kunna utläsa 

reaktioner från respondenterna angående om vilka aspekter och komplement som är bra eller dåliga. 

  

 
 Bild 4.4. Inramning. 
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4.4 Fokusgrupp 
Fokusgruppen ämnar till att svara på studiens tredje och sista fråga, hur intressenterna upplever den 

nya respektive den gamla informationsgrafiken. Då fokusgruppen genomförs uppstår en livlig diskussion 

om designen som de fyra respondenterna presenteras för, resultatet av den diskussionen återfinns 

sammanställd i detta delkapitel, varefter de analyseras under vardera indelning. Denna analys kopplas 

till nästan alla delar, det vill säga litteraturen, intervjuerna gällande kommunikationen samt designen. 

Sammanställningen är en tolkning av respondenternas svar som är genererade ur transkriberingen av 

fokusgruppens diskussion. I denna sammanställning av respondenternas svar har vi valt formuleringar 

som exempelvis ざfokusgruppen kan anses tycka…ざ samt ざrespondent X kan tyckas peka på…ざ då det 

enbart är en tolkning av deras svar. 

  

4.4.1 Utseende 

Fokusgruppen kan anses tycka att bild ett (se bilaga 8) är svår att ta till sig då de anser att 

illustrationerna enbart utgör bilder på ett papper utan rangordning. Respondent A kan anses peka på att 

bild nummer ett (se bilaga 8) ser ut som arbetsmaterialet som sedan använts till de andra uppläggen. 

Fokusgruppen kan anses tycka att bild nummer två (se bilaga 9) har bra delar och att det är positivt att 

illustratioﾐerﾐa iﾐte är Heskurﾐa. De aﾐser doIk att pilarﾐa på Hild ett iﾐger eﾐ さpo┘erpoiﾐtkäﾐslaざ på 
ett negativt sätt. Respondent C tycker möjligen bäst om bild nummer 4 (se bilaga 11), respondenten är 

dock tveksam till beskärningen av illustrationerna. Fokusgruppen kan mena att nummer 4 (se bilaga 11) 

har ett fördelaktigt utseende som liknar knappar. Dock påpekas att pilarna mellan illustrationerna är för 

små. 

  

Respondent C kan tyckas peka på att ringarna på bild nummer sju (se bilaga 14) är något framtunga och 

att ringarna och pilarna tar mer fokus än själva processbilderna. Överlag verkar respondenterna dock 

uppskatta inramning av de enskilda illustrationerna på de flesta bilder. Fokusgruppen kan mena att bild 

nummer åtta (se bilaga 15) skulle gynnas av mer kontrast. Vidare anses respondenterna uttrycka att 

ﾐuﾏﾏer åtta aﾐdas professioﾐalisﾏ på ett さose┝igtざ sätt, deﾐ ger ä┗eﾐ ut eﾐ tråkig käﾐsla a┗ 
företagspresentation. Respondent C framhäver att bild nummer åtta (se bilaga 15) inte är 

intresseväckande utan snarare kommer resultera i en sovande publik medan övriga versioner inger 

känslan av att presentationen kommer bli intressant. 

  

Respondent A kan mena att pappersmaskinerna är komplexa men framhäver att han tycker om 

komplexa mönster, därför tilltalas han av illustrationerna. Respondent B fortsätter och uttrycker att 

företaget kan vilja visa upp dyra investeringar och att dessa då bör synas, en kund kanske faktiskt är 

intresserad av maskinerna och dess komplexitet. 

  

Litteraturen pekar på att hur en bild beskärs och ramas in med hjälp av kanter kan användas för att 

skapa fokus (4.3.2.4 inramning). Resultat från fokusgruppen visar dock på att respondenterna inte anser 

att beskurna illustrationer är tilltalande. Inramade illustrationer är uppskattat endast då ramarna inte 

utesluter information. Bild ett (se bilaga 8) som är helt utan grafiska komplement utöver illustrationerna 
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känns enligt respondenterna som råmaterial som legat till grund för resterande bilder. Det är på detta 

sätt tydligt att respondenterna uppskattar komplement, dock inte i alla former. Resultaten tyder på att 

informationen i illustrationerna som försvann då de beskars är viktig för förståelsen gällande en del av 

stegen i processen, i detta fall skapar alltså de beskurna illustrationerna inte fokus utan snarare 

förvirring. 

 

Färgvalen påverkar de respondenter med erfarenhet av grafisk design i större utsträckning än de andra 

respondenterna. Detta går i enligt litteraturen som säger att färgval har större inverkan om målgruppen 

är insatt i grafisk design och liknande. Däremot anser även de resterande respondenterna att de nya 

bilderna (se bilaga 8-14) är mer tilltalande än det tvåfärgade bildexemplet (se bilaga 15). Detta går mot 

litteraturen då den säger att personer utan kunskap inom grafisk design inte uppfattar någon direkt 

skillnad på grafik som är färgsatt eller svart vit (se 3.3.3 estetik). De respondenter som saknar kunskap 

inom grafisk design var dock till en början mer öppna för bildexempel åtta (se bilaga 15). Enligt 

respondenterna är färgsättningen till den nya designen intresseväckande medan den äldre inte är det, 

detta tyder på att funktionell färgsättning (se 3.3.5 färg) är effektiv i detta sammanhang. 

  

4.4.2 Läsriktning och layout 

Fokusgruppen kan anses peka på att läsriktningen är av stor vikt, detta då man har vanan att läsa 

uppifrån och ned från vänster till höger vilket dessa åtta bildexempel har (se bilaga 8-15). 

  

En osäkerhet i målet med bildflödet uttrycks, om det är att förmedla processen från träd till papper, om 

detaljrikedom skall ha fokus eller om presentationen enbart skall innehålla den viktigaste informationen. 

Fokusgruppen har många åsikter om flödet på alla bildexempel, samtliga deltagare kan tyckas peka på 

otydligheten angående om det är tre processer eller en som visas. Vidare tar fokusgruppen upp att det 

är olika formspråk, stil och färgsättning på de tre olika raderna i processen och att detta påverkar 

upplevelsen. (se bilaga 8-14). Respondent D kan anses peka på att om bildflödet i processen skulle vara 

interaktivt kanske man kan komma ifrån problemet med flödet om man kan klicka sig i mellan de olika 

illustrationerna. Respondent B pekar på att om man sett maskinerna och var medveten om 

papperstillverkning innan ger det större förståelse av processen. Fokusgruppen kan mena att både bild 3 

samt 5 (se bilaga 10 och 12) visar ett otydligt flöde. 

  

Bildflödet som visar processen är av stor vikt för fokusgruppen och de pekar på svårigheterna att visa ett 

flöde på tre rader. Även om läsriktningen uppskattas saknar respondenterna en logisk koppling som för 

dem från första raden till andra och sedan till tredje i rätt ordning. Pilarna uppnår inte detta fullt ut i 

deras mening. Detta tyder på att det krävs en koppling inte bara mellan de enstaka illustrationerna, utan 

även mellan raderna.  

  

4.4.3 Förståelse 

Fokusgruppen kan mena att vissa illustrationer kräver förklaring, så som pappersmaskinen, detta då det 

är svårt att särskilja våtänden och torränden. Möjligen kan Respondent C peka på att det blir redundant 
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om man har en lättförståelig bild med kompletterande text. Fokusgruppen kan även mena att texten 

känns överflödig i bildexempel sex (se bilaga 13) om en person kommer att prata till bilderna. 

Respondenterna förmedlar även åsikten att de anser att det som skall sägas aldrig skall skrivas ut på 

slides till presentationer, istället bör punktform användas. Respondent C kan mena att man då får två 

kompletterande vägrar att ta till sig informationen, dels verbalt samt synintrycket. 

  

Litteraturen pekar på att talet trycks undan när slides presenteras samtidigt, detta beror dock på vilken 

situation och huruvida tal samt slides kompletterar varandra eller inte (se 3.2 Powerpoint). 

Fokusgruppen menade att om man har två kompletterande vägar att ta till sig information, synintrycket 

samt muntligt framförande är det inte av stor vikt att man förstår samtliga illustrationer på egen hand. 

Detta tyder på att beskurna illustrationerna kan accepteras förutsatt att de kompletteras av en tydlig 

muntlig förklaring. Personligheten hos en font kan ha stor inverkan på känslan som läsaren uppfattar (se 

3.1 regler och principer för informationsdesign). Vad gäller fonten i bildexempel sex (se bilaga 13) hör 

den till Holmen Papers grafiska profil och det var därför inte möjligt att ta vidare hänsyn till detta. 

  

4.4.4 Slutkommentarer 

Respondent A kan anses tycka att bild fem (se bilaga 12) är ren, fin och avskalad. Respondent A 

fortsätter och pekar på att trots att flödet inte är tydligt eller att alla detaljer inte syns så är 

helhetsintrycket av bilden spännande. Respondent B är tvådelad i sitt beslut då han uttryckligen tycker 

om när Illustrationerna inte är beskurna samt när det är ett tydligt flöde som i exempel två (se bilaga 9). 

Dock tycker respondent B inte om pilmönstret i exempel två då intrycket av dessa är för 

さpo┘erpoiﾐtiﾐgaざ. ‘espoﾐdeﾐt C uttr┞Iker t┗å olika s┞ﾐsätt oIh kaﾐ ﾏöjligeﾐ aﾐse att oﾏ s┞ftet är att 
visa processen eller flödet så skulle han kombinera bild två och fyra (se bilaga 9 och 11). Fyran (se bilaga 

11) för flödets skull och tvåan (se bilaga 9) för att hela illustrationerna syns. Om syftet däremot är att 

kunna klicka på de olika symbolerna är antingen bild tre eller fem fördelaktiga då det efterliknar 

mobiltelefonens applikationer, dock skulle han undvika att ha en extra stor ruta på första och sista 

bilden. Övriga respondenter instämmer med detta uttalande. Respondent D anses tycka om de runda 

formerna i exempel fem (se bilaga 12) men pekar på att hon inte uppskattar att illustrationerna är 

kapade. Slutligen poängteras av samtliga respondenter att flödet är det viktigaste och att det uttrycks 

bäst i bild fyra (se bilaga 11). 

  

Visualisering av information till allmänheten måste enligt litteraturen vara enkel och tydlig medan om 

man är insatt i ämnet kan visualisering av data vara mer avancerad i sin utformning. (se 3.2 Powerpoint). 

De anställda på Holmen paper och Braviken pekar på att en del kunder vill ha teknisk information medan 

andra inte har det intresset samt att kundernas yrkesinriktningar är varierande (se 4.1.2 Kunden). Med 

tanke på detta är det möjligt att förutsätta att nivån på förkunskapen är varierande. Eftersom materialet 

skall användas till väldigt olika typer av kunder (se 4.1.2 kunden) är det av stor vikt att utformningen är 

enkel och lätt att ta till sig. 

  

Svaren från respondenterna tyder även på att användningsområdet har stor betydelse för vilken version 

som anses mest passande enligt dem. En bekant design uppskattas vid interaktiva medier och mer 
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information i form av antingen icke beskurna Illustrationer eller muntliga förklaringar kan tyckas viktigt 

vid presentationer eller liknande.  

 

4.5 Sammanfattning 
Utifrån analysen av data från intervjun angående Bravikens kommunikation går det att utläsa ett svar på 

den första frågeställningen; vad Braviken vill kommunicera vid kundbesök på pappersbruket. Det 

framgår att vissa saker är extra viktiga för företaget att uttrycka. Det är dels att visa hela processen, från 

gran till papper (se 4.2.1 utseende), men även punkterna: produkter, miljö, engagemang och vid vissa 

tillfällen teknik bör framkomma enligt respondenterna (se 4.2.2 känsla). Slutligen kommer vi fram till att 

det viktigaste som Braviken skall kommunicera är främst processen av papperstillverkning. Detta 

eftersom det kan utgöra en bra grund för att uttrycka ytterligare aspekter, såsom att uttrycka 

engagemang, då presentation skall utvecklas. Detta skall gärna göras genom en intresseväckande 

presentation som kan framhäva deras kvalitativa arbete och som går att anpassa efter vad kunden vill 

höra. En engagerande presentation för en sorts kund kan kännas irrelevant för en annan. 

  

Frågeställning nummer två, hur Bravikens önskade budskap skall uttryckas på ett kommunikativt sätt 

genom ny informationsgrafik, kan ej besvaras genom att peka ut en av bilagorna då fokusgruppen 

resulterade i många åsikter gällande deras personliga favoriter (se 4.4.4 Slutkommentarer).  

Frågeställning nummer två besvaras delvis med hjälp av att designbesluten motiveras med 

litteraturkopplingar men det först när designen diskuteras i fokusgruppen som frågan kan besvaras fullt 

ut. Analysen av fokusgruppen besvarar även på fråga nummer tre, hur intressenterna upplever den nya 

respektive den gamla informationsgrafiken, därför överlappar fråga nummer två och tre varandra till viss 

del.  

  

När fokusgruppens diskussion är sammanställd och analyserad framgår tydligt att en kombination av 

komplementen som används i de olika bilderna skulle utgöra en effektiv design för Bravikens 

kommunikation. Den äldre designen (se bilaga 15) saknar kontrast och är enligt respondenterna tråkig i 

sin framtoning (se 4.4.1 Utseende). Baserat på resultaten från fokusgruppen bör Braviken använda sig av 

illustrationer med funktionell färgsättning som är naturlig och kommer öka förståelsen eftersom det 

ökar intresset. Då kunden, och därav målgruppen, är så olika i och med de två personas som kommit 

fram ur intervjuerna med Holmen paper och Bravikens anställda är det av stor vikt att utformningen av 

illustrationerna är enkel och lätt att ta till sig. Därefter är utformningen till stor del beroende av hur 

presentationen skall användas och presenteras, exempelvis om den kompletteras av en muntlig 

förklaring, om den är statisk och linjär eller interaktiv och klickbar. Fokusgruppen pekar på att 

förståelsen av Illustrationerna är av betydelse i processens flöde och de menar att om Illustrationerna 

står ensamma är det svårt att veta vad en del föreställer. Detta bör man ha i åtanke när man gör upplägg 

av informationsdesign då det har stor inverkan på vad kunden har för preferenser sedan tidigare. 
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5 Slutsats 
Syftet med denna kvalitativa fallstudie var att undersöka hur olika utformningar av informationsgrafik 

kan påverka intressenternas upplevelse av presentationsmaterialet. Målet med rapporten var alltså inte 

att ta fram en bild som var bra eller dålig, det viktigaste var att se hur bildernas upplägg påverkade 

respondenterna och därigenom utveckla riktlinjer för hur Bravikens presentationsmaterial skall 

utvecklas. 

 

Utformningen har stor inverkan på upplevelsen, vilken utformning som ansågs bra berodde dock på 

vilken typ av användningsområde som respondenterna i fokusgruppen diskuterade. En sammanställning 

av rekommendationer har utförts med både analysen av Holmen paper och Bravikens svar samt 

analysen av fokusgruppens svar i åtanke. Därigenom kan man konstatera att följande punkter är av stor 

vikt när Braviken skall göra sitt presentationsmaterial. 

·         Naturlig och verklighetstrogen färgsättning ökar förståelse och intresse. 

·         Enkelhet uppskattas till en viss grad, den får inte inverka negativt på förståelsen. 

·         Användningsområde styr utformning, 

o Beskärning kan vara uppskattat vid utförliga muntliga presentationer 

o Ramar är överlag alltid uppskattat 

o Formen på ramar styrs av hur bilden skall användas, till exempel om illustrationerna 

skall vara klickbara uppskattas en bekant form. 

·         Indikatorer för läsriktning bör användas med försiktighet då dessa lätt kan bli störande 

moment. 

         ·         Uppfattningen av materialet kan påverkas om det presenteras i samband med ett muntligt 

framförande.  

 

Efter studiens genomförande framkom tydligt att utformning av informationsgrafik påverkar 

upplevelsen av presentationsmaterialet i stor utsträckning. Eftersom respondenterna i fokusgruppen 

även ansåg att den nya designen var mer intresseväckande än den gamla anser vi att en visuell 

uppdatering av informationsgrafiken till Bravikens presentationsmaterial har utförts. 
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6 Diskussion 
Det här är en småskalig kvalitativ studie som utförs inom en begränsad tidsram, detta innebär att den 

inte har möjlighet att bli så djupgående som önskas för att ta fram en definitiv design som passar 

Braviken. Istället har fokus legat på att hitta olika komplement som kan uppskattas av målgruppen samt 

uppdatera ett föråldrat presentationsmaterial. Efter undersökningarna framgick det dock att detta är 

väldigt beroende av hur bilden skall användas. På grund av detta blir denna undersökning mer en 

inledande studie som kan utvecklas mer för att optimera Bravikens presentationsmaterial. 

  

Resultaten från undersökningen går endast att applicera på Braviken då studien är utförd för dem och 

undersökningen är baserad på deras anställda och målgrupp. Jämförelser kan dock göras för att 

undersöka huruvida samma aspekter kan användas för andra företag både inom och utanför samma 

bransch. 

  

De valda metoderna i den här undersökningen har alla påverkats av den begränsade tid som fanns 

tillgänglig. Samtliga hade kunnat utföras grundligare och därigenom generera ett mer tillförlitligt 

resultat. Även ett annat, mer önskvärt upplägg av arbetet hade varit möjligt då tid hade funnits för en 

omarbetning av designen efter den första fokusgruppen. Chansen hade varit avsevärt högre att vi hade 

lyckats skapa en färdigställd design åt Braviken som de kan använda sig av istället för att enbart hitta 

aspekter de måste rätta sig efter. 

  

Om intervjuerna utförts ansikte mot ansikte istället för mail-intervju hade en djupare diskussion om 

företaget och dess kunder kunnat ske och det hade möjligen resulterat i att personas blivit mer utförligt 

gjorda. Hade dessutom chansen funnits att utföra fokusgruppen på Bravikens riktiga intressenter kanske 

utgången av denna studie sett annorlunda ut. Då hade personas inte behövt göras vilket kunde 

resulterat i mer tid till annat, så som att göra en omdesign eller att undersöka fler bilder ur 

originalpresentationen. Om undersökningen även tagit med scenariot när en person talar till materialet 

kan eventuellt uppfattningen av det påverkats. Utifrån analysen av respondenternas svar under 

fokusgruppen framgår att deras uppfattning varierade beroende på om de skulle få en muntlig 

presentation eller inte. Därför hade det varit av fördel om respondenterna fått ta del av en riktig 

presentation med en person som talar till bilderna. Detta hade kunnat ge klarhet i användningsområdet 

för respondenterna samt bidragit till ett mer konkret resultat av fokusgruppen. 

  

Vidare kan valet av att använda en liten fokusgrupp begränsat resultatet, trots att de två olika personas 

var represeﾐterade kuﾐde deﾐ eﾐa persoﾐaﾐ, さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ, ┗arit Hättre represeﾐterad. Dessutoﾏ 
gör de typiska personlighetsdragen för denne kund det svårt då han eller hon förmodligen inte lägger tid 

på att delta i en sådan här undersökning, de hade troligtvis skickat en medarbetare att ta deras plats. På 

gruﾐd a┗ Hek┗äﾏlighetsur┗al ┗ar det lättare att ta fraﾏ represeﾐtaﾐter för さﾏedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ då ┗i 
befinner oss i en miljö där många av den personlighetstypen existerar. Detta gör att ett 

bekvämlighetsurval kan ifrågasättas för just den här undersökningen, det finns dock inget som 

garanterar att resultatet hade blivit annorlunda med andra respondenter, det hade dock blivit mer 

tillförlitligt.  
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Av fokusgruppens respondenter var två stycken mer verbala, båda av dessa ┗ar fråﾐ さDeﾐ stela kuﾐdeﾐざ. 
Deras kommentarer var dock inte alltid relevanta för undersökningen vilket gjorde att deras uttalanden 

iﾐte alltid Hidrog till studieﾐ. Det koﾏ ä┗eﾐ fraﾏ uﾐder fokusgruppeﾐ att respoﾐdeﾐterﾐa fråﾐ さDeﾐ stela 
ﾏäﾐﾐiskaﾐざ t┞Ikte om att höra sin egen röst samt verkade vilja ta upp andra personers kommentarer 

som sina egna. De framstod som viktiga och drivande under fokusgruppen men vid transkriberingen 

kom det fram att så inte alltid var fallet. Att vilja framstå som viktig är ett personlighetsdrag som 

stämmer väl överens med denna persona. Deras pratsamhet drygade ut samtalet och kunde i vissa fall 

fördjupa åsikterna men kan ha haft en negativ inverkan på kvaliteten av samtalet då diskussionen var 

tidsbegränsad. 

 

Trots tidsbrist och andra motgångar kan vi konstatera att designen har bidragit till att förbättra det 

visuella uttrycket för Braviken. Detta baseras på resultatet av fokusgruppen som diskuterade en design 

baserad på dels litteratur men även Bravikens önskemål. 

  

6.1 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
Den här studien hade haft potential att bli ännu bättre om mer tid funnits för själva datainsamlingen. På 

så sätt hade det varit möjligt att genomföra deltagarkontroll (eng. member checking). Denna metod går 

ut på att låta respondenterna se delar av det polerade materialet (större fynd, analys och så vidare) för 

låta dem kommentera resultatet och efter detta eventuellt genomföra uppföljningsintervjuer (Creswell, 

2014). Dock finns det inte tid till detta moment, därför läggs tilltro till att triangulering från flera 

respondenter kan vara tillräckligt för att göra undersökningen trovärdig samt höja validiteten. Både 

triangulering och deltagarkontroll är metoder som används för att höja validiteten i kvalitativa 

undersökningar (Creswell, 2014).  

  

För att avgöra reliabiliteten i en undersökning är det bra att till exempel dokumentera alla steg i de olika 

procedurerna samt att hela tiden vara väldigt noggrann och dubbelkolla att transkriberingar av 

intervjuer och fokusgrupper (Creswell, 2014). Detta kommer ta lång tid att genomföra i alla moment, på 

grund av tidsbrist prioriterades därför en del högre. Till exempel dokumenterades steg som rör urvalet 

av respondenter noga samt intervjuguiden genomgick ett pilottest för att undvika onödiga misstag eller 

missförstånd som skulle innebära komplettering av information i efterhand. Även analysens olika steg 

bör dokumenteras noggrant, detta gjordes i mån av tid då intervjuer och diskussioner med utomstående 

parter anses vara extra relevant eftersom sådan information kan vara svår att rätta till i efterhand. Att 

alla delar av studien inte dokumenterades och testades lika noggrant är en nackdel för reliabiliteten, 

dock genomgick de mest kritiska delarna denna process. 

  

Att generalisera den här studien kan vara svårt då den är väldigt inriktad på ett specifikt fall. Det går 

dock att applicera samma grund på andra studier, till viss del. Det är möjligt att undersöka huruvida eller 

till vilken grad resultaten i den här studien stämmer överens med lösningar för andra företag. Det kan 

gälla liknande företag inom samma bransch, företag över en viss storlek eller liknande.   
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6.2 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie har resulterat i riktlinjer i hur Braviken skall utforma sin informationsgrafik. Dock kan man 

ifrågasätta studiens djup samt generaliserbarhet. Därigenom kan man konstatera att för fortsatta 

studier bör djupgående intervjuer med anställda på Braviken och Holmen Papers 

marknadsföringsavdelning göras för att undersöka ytterligare var problemet ligger. Även jämförelser 

med andra bruk så som Holmen Hallstad eller konkurrenter inom branschen kan göras för att se hur de 

utför sina presentationer och kundmöten. 

  

Vidare skulle en större granskning av det nya materialet vara fördelaktigt, dels för att få bredare data 

samt att gå ifrån fiktiva kunder och nå den riktiga kunden. Skulle Bravikens riktiga kundkrets vara 

testpersoner för designen kan datan bli mer trovärdig. Om fokusgrupper baserade på personas skulle 

genomföras i en fortsatt studie rekommenderas att utföra fler än en. Det skulle tillåta att respektive 

fokusgrupp enbart innehåller personer vars urval är baserat på en persona åt gången, då är det möjligt 

att se tydligare mönster samt om de olika personlighetstyperna har liknande åsikter angående designen.     

 

 Vidare skulle studier gällande om muntlig presentation med både bild samt tal vara intressant för att se 

om dessa kompletterar varandra eller inte. Ytterligare undersökningar angående hur de tio reglerna ur 

さTeﾐ siﾏple rules for Hetter figuresざ a┗ ‘ougier (ヲヰヱヴぶ på┗erkar aﾐdra slides i Bra┗ikeﾐs 
presentationsmaterial vore intressant, för att se om samtliga slides kan följa samma regler eller inte. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Kundkrets 
Vi är två studenter som går sista året på Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings 

Universitet. Vi skriver exjobb med fokus på hur man med hjälp av olika typer av informationsgrafik 

kan påverka upplevelsen av presentationsmaterial. Materialet från denna intervju kommer att ligga 

som en bas i exjobbet, därefter kommer materialet att raderas. Delar av materialet kommer att 

synas i studenternas rapport. Resultatet av denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt i den 

mån som är möjligt. Intervjun är frivillig och du får när som helst avsluta eller välja att inte svara på 

någon fråga. Har du några frågor efter intervjun kan du nå oss på mail: malsa902@student.liu.se 

eller 
 emmsv319@student.liu.se. Resultatet kan du få ta del av om du så önskar. 

  
Syftet med intervjun är att skapa en tydlig bild av er kundkrets som kan ligga till grund för en 

persona (beskrivning) som kommer representera en typisk kund. För personan ska bli så bra som 

möjligt bör den vara väldigt specifik, därför är det viktigt att du utvecklar dina svar så mycket som 

möjligt. Det gör inget om du upprepar samma sak vid flera frågor. 

  
Sitt gärna i en lugn och ostörd miljö. 
 

  
Ålder: 
Kön: 
Arbetstitel: 

 

Var utför du denna mail-intervju?:  

 

  
1.  Beskriv din roll på företaget: 
Svar: 

  
2.  Beskriv ditt bästa minne av ett kundmöte: 
a.  Vad berodde detta på? 
Svar: 

  
3.  Beskriv ditt sämsta minne av ett kundmöte: 
a.  Vad berodde detta på? 
Svar: 

  
4.  Vilka tar del a┗ preseﾐtatioﾐsﾏaterialet? (さPreseﾐtatioﾐざ eller さpreseﾐtatioﾐsﾏaterialざ 
innebär den PowerPoint nya intressenter tar del av då de besöker företaget). 
a.  Hur ser den typiska intressenten ut? (Ålder, kön, klädstil, typiska stildrag? 
Svar: 
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5.  Kan du ge exempel på personlighetsdrag hos den typiska intressenten? 
Svar: 

  
6.  Kan du ge exempel på hobby eller fritidsaktiviteter som den typiska intressenten har? 
Svar: 

  
7.  Vad arbetar den typiska intressenten med? (Typ av företag och titel). 
Svar: 

  
8.  Hur är relationen mellan intressenten och företaget? (t.ex. stämning under presentation, 

under samtal, vid välkomnande osv, samt den fortsatta kommunikationen efter det första mötet).  
Svar: 

  
9.  Kan du redogöra exakta händelseförloppet för när ni tar emot nya intressenter från det att 

ni möts till när mötet är över? 
Svar: 

  
10.  Var brukar presentationsmaterialet visas upp? 
Svar: 

  
11.  Kan du beskriva en typisk intressent? Välj gärna en specifik verklig kund. 
Svar: 

  
12.  Om du har ytterligare saker att tillägga så får du gärna göra det här: 
Svar: 

  
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Questionnaire  
We are two students currently studying Graphic Design and Communication at Linköping University. 

We are working on our thesis which is aimed at how one can affect the experience of presentation 

material with different styles of info graphics. The data gathered from this interview will work as a 

foundation for our work, after which the material will be deleted. Parts of the data will be visible in 

the written report. The result of this interview will be treated confidential as far as possible. It is 

optional to take part in this interview, you can stop at any moment or choose not to answer a 

certain question. If you have any questions you can reach us via e-mail: malsa902@student.liu.se or 

emmsv319@student.liu.se. You may also take part of the result if you want.           

 

The purpose of this interview is to create a clear image of your clientele that can act as a foundation 

for a persona (description) that will represent a typical client. In order to make the persona as 

helpful as possiHle, it should He ┗er┞ speIifiI. Therefore it’s also of great iﾏportaﾐIe that ┞ou 
elaborate your aﾐs┘ers as ﾏuIh as ┞ou Iaﾐ, it’s alright to He soﾏe┘hat repetiti┗e iﾐ ┞our aﾐs┘ers 
between different questions.  

 

Please sit in a calm environment.  

 

 

Age: 

Gender: 

Title:  

Where are you doing the interview?:  

 

 

 

1. Describe your role at the company: 

Answer: 

 

2. Describe your best memory of a client meeting: 

a. What caused this? 

Answer: 

 

3. Describe your worst memory of a client meeting? 

a. What caused this? 

Answer: 

 

4. Who ┘ill e┝perieﾐIe the preseﾐtatioﾐ (さPreseﾐtatioﾐざ or さpreseﾐtatioﾐ ﾏaterialざ refers to 
the PowerPoint that new clients will see when they visit your establishment)?  

a. What does the typical client look like?  (Age, gender, clothing style, etc.) 

Answer: 

 

5. Can you give examples on personality traits the typical client possess?  

Answer: 
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6. Do you have examples of hobbies or other activities they take part in? 

Answer: 

 

7. What does the typical client work with? (what kind of company, title and so on) 

Answer: 

 

8. How is the relationship between the company and the client? (For example the mood during 

presentations, conversations or during the greeting and so on, and how is the 

communication thereafter?)   

Answer: 

 

9. Can you explain the exact events when you greet new clients, from the moment you meet 

until the meeting is over?  

Answer: 

 

10. Where do the presentations usually take place? 

Answer: 

 

11. Caﾐ ┞ou desIriHe a t┞piIal Ilieﾐt? It’s good if ┞ou Ihoose a real Ilieﾐt for ┞our desIriptioﾐ 
and please as specific as possible. 

Answer: 

 

12. If you have any more comments to add, please write them here: 

Answer: 

 

Thank you for your participation! 

 

 

 
  



1(2) 
 

Bilaga 3 - Intervjuguide kommunikation 
Vi är två studenter som går sista året på Grafisk Design och Kommunikation vid Linköpings 

Universitet. Vi skriver exjobb med fokus på hur man med hjälp av olika typer av informationsgrafik 

kan påverka upplevelsen av presentationsmaterial. Materialet från denna intervju kommer att ligga 

som en bas i exjobbet, därefter kommer materialet att raderas. Delar av materialet kommer att 

synas i studenternas rapport. Resultatet av denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt i den 

mån som är möjligt. Intervjun är frivillig och du får när som helst avsluta eller välja att inte svara på 

någon fråga. Har du några frågor efter intervjun kan du nå oss på mail: malsa902@student.liu.se 

eller emmsv319@student.liu.se. Resultatet kan du få ta del av om du så önskar. 

  
Syftet med intervjun är att skapa en tydlig bild av vad Braviken vill kommunicera, dels genom 

presentationsmaterialet men även som företag i stort. För att vi ska kunna få en så korrekt och djup 

bild är det viktigt att du utvecklar dina svar så mycket som möjligt. Det gör inget om du upprepar 

samma sak vid flera frågor. 

  
Sitt gärna i en lugn och ostörd miljö. 
 

  
Ålder: 
Kön: 
Arbetstitel: 
Var utför du denna mail-intervju?: 

 

 

 

 
1.  Berätta om företaget: 

Svar: 

  
2.  Hur länge har du arbetat på företaget? 

Svar: 

  
3.  Vad ska företaget kommunicera? (Gärna mer djupgående än t.ex. värdeord) 

Svar: 

  
4.  Veﾏ/┗ilka är det soﾏ fräﾏst aﾐ┗äﾐder preseﾐtatioﾐsﾏaterialet idag?(さPreseﾐtatioﾐざ eller 

さpreseﾐtatioﾐsﾏaterialざ iﾐﾐeHär deﾐ Po┘erPoiﾐt soﾏ ﾐ┞a iﾐtresseﾐter tar del a┗ då de 
besöker företaget) 

Svar: 
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5.  Hur många gånger har du använt presentationsmaterialet själv? 
Svar: 

  
6.  Hur upplever ni ert nuvarande presentationsmaterial? 

Svar: 

  
7.  Vilka reaktioner upplever ni att ni får från kunder under och efter presentationer? 

Svar: 

  
8.  Vilka delar anser ni är bäst i ert presentationsmaterial (Mest intressant och/eller 

kommunikativt osv)? 
Svar: 

  
9.  Vilka delar anser ni är sämst i ert presentationsmaterial (Tråkigast, minst kommunikativt 

osv)? 
Svar: 

  
10.  Vilka delar av presentationsmaterialet är mest kritiska att kunna kommunicera så att 

motparten förstår? 
Svar: 

  
11.  När skapades Holmen papers grafiska profil? 

Svar: 

  
12.  Hur noga används den grafiska profilen? 

Svar: 

  
13.  Om du har ytterligare saker att tillägga så får du gärna göra det här: 

Svar: 

  

  
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 - Persoﾐa さDeﾐ stela kuﾐdeﾐさ 
Namn: Thomas Grossmann 

Ålder: 50 

Kön: Man 

Nationalitet: Tysk 

 

Thomas arbetar som inköpschef på ett bokförlag, han är mycket engagerad i sitt arbete och vill att 

allt in i minsta detalj ska skötas med stor noggrannhet. Många detaljer är dock delegerade till till de 

som arbetar under honom, själv sköter han det övergripande arbetet och ser till att 

inköpsavdelningen flyter på som den ska. Han är inte intresserad av att lösa mindre problem utan 

litar på att hans medarbetare kommer ta hand om dem så att han kan fokusera på den större bilden. 

Detta hjälper honom också att framstå som viktig, vilket han även gör genom att låta sina behov få 

företräde under möten, (till exempel genom att svara i telefon under möten). Vidare vill han vid 

besök hos leverantörer känna sig omhändertagen. Thomas vill gärna dela på privatlivet och 

arbetslivet, därför ser han gärna att atmosfären på kontoret och i andra affärssammanhang är 

formell och artig. Klädkoden är kostym med slips för att öka denna känsla. På sin fritid tycker han om 

att vara aktiv, han sysslar gärna med utomhussporter så som golf eller fiske. 

 

Då han besöker leverantörer och andra samarbetspartners vill han gärna att presentationen ska vara 

effektiv och utan onödig information. Han har ofta med sig minst en medarbetare som återigen kan 

ta hand om praktiska detaljer samt problem medan han fokuserar på det mer övergripande och att 

skapa en bra relation. Han är inte särskilt intresserad av vägen eller hur alla problem blir lösta, han 

ser helhetsbilden som visar start, en del milstolpar och sedan resultatet (varav det senare är det 

viktigaste).  

 

Thomas är inte så uppmärksam på grafisk utformning, däremot märker han tydligt om 

kommunikation brister. Väl utformat grafiskt material kan imponera på honom, men det är 

resultaten som hjälper honom att ta ett beslut.      
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Bilaga 5 Persoﾐa さMedieﾏäﾐﾐiskaﾐざ 
Namn: Peter Lindberg 

Ålder: 42 

Kön: Man 

Nationalitet: Svensk 

 

Peter arbetar på en mellanstor reklambyrå i Stockholm. Han arbetar som VD/projektledare och har 

hand om mycket av det administrativa arbetet som rör hela byrån och inte enbart specifika projekt. 

Han tycker om att sätta sig in i olika processer, vare sig det är en av deras kunder, samarbetspartners 

eller leverantörer. Därför tycker han också om mycket rundvandringar, tillfällen att få känna och 

klämma på produkter samt tillfälleﾐ att kuﾐﾐa fråga de soﾏ arHetar さpå gol┗etざ. DoIk Hör 
informationen hållas på en nivå han kan förstå eftersom han inte har något djup teknisk kunskap om 

många olika branscher. Även inom den egna byrån tycker han om att engagera sig mindre detaljer 

inom projekten och jobbar nära alla medarbetare. När han besöker leverantörer tycker han om att 

bli omhändertagen.     

 

Peter tycker om att ha en avslappnad atmosfär runt sig, vare sig han sitter hemma i soffan, är på 

kontoret eller på möten. Han är dock alltid välklädd, men bekväm, i jeans och skjorta. Hans vilja att 

engagera sig smittar av sig i Peters privatliv, då han är aktiv med olika sporter, till exempel spelar han 

fotboll en gång i veckan med sina vänner.  

 

Eftersom han jobbar på en reklambyrå är han mycket noggrann med allt grafiskt material, text, 

framställning och så vidare. Det är viktigt att kommunikation är effektiv och väl utförd, detta ger 

enligt Peter ett bra intryck och ser mer professionellt ut och han känner sig mer bekväm som kund.  
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Bilaga 6 - Fokusguppsguide 

DEL 1  

Hej och välkomna!  

Ni är här för att medverka i en gruppdiskussion gällande Holmen papers presentationsmaterial. Vi 

skall visa upp några olika bilder som ni öppet får diskutera, syftet med denna fokusgrupp är att få era 

tankar och åsikter om olika upplägg av informationsdesign. Upplägget kommer att vara så att ni 

utifrån några olika aspekter kommer att diskutera bilderna.  

 

Förväntad sluttid för detta är senast 11.15 men tiden beror självklart på hur mycket som ni har att ta 

upp. Vi kommer att spela in denna fokusgrupp med er tillåtelse. Materialet från denna fokusgrupp 

kommer att ligga som en bas i exjobbet, därefter kommer rådatan att raderas. Delar av materialet 

kommer att synas i vår rapport. Resultatet av denna fokusgrupp kommer att behandlas 

konfidentiellt i den mån som är möjligt. Ni är helt anonyma och medverkandet är frivillig, du får när 

som helst avsluta eller välja att inte svara på någon fråga. 

 

Fundera gärna högt och utveckla era åsikter saﾏt ┗ad ﾐi täﾐker. Det gör iﾐgeﾐtiﾐg oﾏ ﾐi iﾐte さhar 
ﾐågoﾐtiﾐg Hraざ att säga då det iﾐte fiﾐﾐs ﾐågra rätt eller fel. Ni Hehö┗er heller iﾐte ┗ara ö┗ereﾐs då 
det är roligt med skilda åsikter. Det är bra om ni alltid kan hänvisa till vilken version ni pratar om 

genom att hänvisa till de nummer som står i högra hörnet.  

 

● Be dem presentera sig; Namn, ålder, Samt lite kort vad de sysselsätter sig med för tillfället. 

● Visa sedan upp samtliga slides på skärmen och efter det lägga fram dem på bordet. 

DEL 2  
Frågor. 

● Inledningsvis kan ni beskriva de Intryck ni får av de olika bilderna. 

Vad får ni för intryck av detta exempel 

 

● Utseendet och utformningen  

Har ni några åsikter om utseendet i dessa exempel 

Vad anser ni om utformningen i dessa exempel 

-Illustrationernas utformning 

 -Vem tror ni kommer tilltalas av denna typ av illustration 

DEL 3  
● Förståelse 

Vad tycker ni om förståelsen 

Är illustrationerna lätta att förstå eller är det någonting som ni anser är otydligt. 

 

● Läsriktning  

 Har ni några åsikter om läsriktningen 

 Vilken tycker ni ger starkast indikation om följdriktningen  

 

● Tydlighet 
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 Vad anser ni om tydligheten i vad bilderna skall visa  

 Påverkar texten i exempel 6 någonting  

DEL 4  
● Färgval 

Vad anser ni om färgvalet i detta exempel tänk inte på den specifika nyansen utan mer på 

det faktum vilken färg det är. 

 

● Kommunikativ aspekt 

 Vad anser ni dessa exempel kommunicerar? 

 

● Layouten (om inte nämnt tidigare) 

 Av dessa olika layouter vilken tilltalar er mest? 

 Håller ﾐi ﾏed oﾏ ┗araﾐdras Hilder? Oﾏ ja eller ﾐej, ┗arför?  

DEL 5  
● Avslutning  

● Om ni själva skulle sammanfatta vad som sagts vad har ni kommit fram till? 

 

● Slutfr̊gor 
● ̈r det ﾐågot ﾐi ┗ill tillägga? 

● ̈r det ﾐågot ﾐi ┗ill fråga oss? 

● Kaﾐ ┗i återkoﾏﾏa till er oﾏ frågor skulle uppkoﾏﾏa?  
● TaIk för er medverkan.  

 

 

Följdfrågor som kan användas under diskussionen 

På vilket sätt? 

Kan du ge exempel? 

Kan du motivera detta 

Kan du utveckla 

Vad menar du när du säger så?  

Hur kan detta påverka? 

Fördelar, nackdelar 

Positiva aspekter, Negativa aspekter 
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Färger

PMS 660
C 90 M 57 Y 0 K 0
R 0 G 102 B 172
RAL 5012
NCS, S 2060-R80B

PMS 7544
C 10 M 0 Y 0 K 40
R 163 G 172 B 178
RAL 7000
NCS, S 4010-R90B

PMS 021
C 0 M 53 Y 100 K 0
R 241 G 142 B 0
RAL 2004
NCS S 0585-Y60R

PMS 021, 58%
C 0 M 30 Y 60 K 0
R 247 G 189 B 107

PMS 021, 34 %
C 0 M 18 Y 34K 0
R 252 G 218 B 177

PMS 7544, 75 %
C 7 M 0 Y 0 K 30
R 186 G 192 B 196

PMS 7544, 45 %
C 4 M 0 Y 0 K 18
R 213 G 218 B 221

PMS 660, 60 %
C 50 M 20 Y 0 K 0
R 137 G 181 B 221

PMS 660, 45 %
C 32 M 13 Y 0 K 0
R 183 G 207 B 233

Användningsområden:

PMS - färgkod för 1-2 färgstryck på till exempel kläder, men också på trycksaker där man inte vill använda fler färger.

CMYK - färgkod för fyrfärgstryck på papper och annan tryckmedia.

RGB - färgkod för digitala medier.

RAL - färgkod för pulverlackering på magnetiska material, till exempel skyltar och bilar.

NCS - färgkod för våtlackering av till exempel interiörer, skyltar och bilar.

Bilaga 7- Utdrag ur Holmen Papers graiska proil
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Komplementfärger

Holmen Purple

PMS 258
C 52 M 80 Y 0 K 0
R 143 G 75 B 148

Holmen Light Purple

PMS 666
C 32 M 32 Y 0 K 0
R 183 G 176 B 212

Holmen Blue 3

PMS 660, 45 %
C 32 M 13 Y 0 K 0
R 183 G 207 B 233

Holmen Blue 2

PMS 660, 60 %
C 50 M 20 Y 0 K 0
R 137 G 181 B 221

Holmen Blue

PMS 660
C 90 M 57 Y 0 K 0
R 0 G 102 B 172

Holmen Dark Blue

PMS 654
C 100 M 80 Y 0 K 30
R 0 G 52 B 118

Holmen Petrol

PMS 315
C 97 M 57 Y 40 K 0
R 0 G 97 B 124

Holmen Sea

PMS 632
C 100 M 20 Y 20 K 0
R 0 G 153  B 184

Holmen Papers utökade färg
skala utgår från koncernens 
Holmen Blue.
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Typografi, rubriker

But I must explain to you 
how all this mistaken idea 
of denouncing pleasure and
praising pain was born and 
I will give you a complete 
account of the system.
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing plea
sure and praising pain was born and I will give you a complete account of 
the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the 
truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do 
not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that 
are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or 
desires to obtain pain of itself, because it is pain, but occasionally circum
stances occur in which toil and pain can procure him some great pleasur
To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical 
exercise, except to obtain some advantage from it? 

Helvetica Bold 75

Helvetica Light 45
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Typografi, brödtext

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing ple
sure and praising pain was born and I will give you a complete account o
the system, and expound the actual teachings of the great explorer of th
truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, o
avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do n
know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that a
extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or d
sires to obtain pain of itself, because it is pain, but occasionally circum
tances occur in which toil and pain can procure him some great pleasu
To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physic
exercise, except to obtain some advantage from it?

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing plea
sure and praising pain was born and I will give you a complete account 
of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of 
the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, 
or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do 
not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that 
are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or 
desires to obtain pain of itself, because it is pain, but occasionally circum
stances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. 
To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical 
exercise, except to obtain some advantage from it?

Sabon Roman

Sabon Bold
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Rundade hörn De runda hörnen är lånade 
från logotypen och används 
på bilder och tonplattor enligt 
instruktionerna på nästa sida.
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Fotografiskt manér
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Fotografiska bilder - runda hörn och färg
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Illustrationsmanér och grafer

I grafer och illustrationer an-
vänds Holmens färgpalett och 
typografi. 

Holmens mönster kan också 
läggas i plattan eller i någon 
av grafernas delar. 

I Holmen Papers mallar för 
Excel finns ett färdigt utseen-
de för grafer och diagram.  

*) Isometriskt perspektiv kallas bilder som 
bygger på användandet av ett perspektiv där 
avbildade föremål inte ändras i storlek beroende 
på deras placering i bilden. Exemplet härintill är 
gjort med isometriskt perspektiv.

Preheater Refiner Pressure
cyclone

(Steam recovery)

Screen Vortex cleaner

Pulpwood Log cutting Barking drum Chipper

Tekniska illustrationer:
illustrationer i tekniskt linje-
manér, raka perspektiv eller 
isometriskt.*

Visuella diagram/infographics:
friare manér. 
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Varumärkeslöfte / People committed to paper

People committed to paper
www.holmen.com

www.holmen.com

We love VIEW

...and you’ll love VIEW too!
En skön silkkänsla, hög tryckglans och hög volym. Lägg till en 
utmärkt återgivning av bilder och färger, så har du Holmen VIEW. 
Ytterligare ett skäl till varför du, precis som vi, kommer att älska 
Holmen VIEW är att papperet är kostnadseffektivt, jämfört med 
traditionella pappersval. Speciellt när du trycker stora upplagor av 
magasin, bilagor och produktkataloger kan du spara pengar.

Kontakta ditt lokala Holmen Paper kontor, eller beställ pappersprover via vår hemsida 
www.holmen.com/pappersprover

S
w

e
d

ish

People 
committed 
to paper

www.holmen.com
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Holmen Paper • Head Office

Tel: +46 11 23 50 00
Fax: +46 11 23 64 01

Holmen Paper • Nordic Sales

Tel: +46 11 23 50 00
Fax: +46 11 23 62 10

Holmen Paper • International Sales

Tel: +46 11 23 50 00
Fax: +46 11 23 62 10

Holmen Paper • Central Europe Holmen GmbH

Tel: +49 40 355 360-0
Fax: +49 40 355 360 30

Belgium and the Netherlands • Holmen B.V.

Tel: +31 50 319 9660
Fax: +31 50 319 9666

France • Holmen SAS

Tel: +33 1 471 49099
Fax: +33 1 470 84675

UK and Ireland • Holmen Paper Ltd

Tel: +44 20 7269 0800
Fax: +44 20 7269 0829

Italy • Holmen Italia S.r.l

Tel: +39 02 669 7600
Fax: +39 02 670 2554

Poland • Holmen Paper Polska Sp.zo.o.

Tel: +48 22 838 2404
Fax: +48 22 838 1504

Spain and Portugal • Holmen Paper Sucursal en España, S.L

Tel: +34 91 642 0603
Fax: +34 91 642 4097
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Transport Förvaring Kapning

Barktrumma Flis Fiber Pappermassa

Våtände Torrände Beskärning

Transport

Skog
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