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Sammanfattning 
Ett inkonsekvent användande av den visuella kommunikationen kan leda till förvirring hos 
mottagaren och ge negativa associationer för företaget. För att undvika förvirring är det viktigt med 
tydliga riktlinjer för hur ett företags visuella kommunikation ska förmedlas till mottagaren. Syftet 
med denna fallstudie var därför att undersöka vilka layoutprinciper som är nödvändiga för att skapa 
en enhetlig visuell kommunikation för tryckt marknadsföringsmaterial. Vidare undersöktes även hur 
dessa aspekter bör användas i layoutarbetet av tryckt marknadsföringsmaterial. Fallet som studien 
utgick ifrån var Fiskexporten, ett livsmedelsföretag i Varberg. För att svara på syftet delades studien 
in i två faser, designfas 1 respektive designfas 2. Eftersom studien hade två designfaser användes en 
explanantory sequential mixed method design (sv. sekventiell blandad metod design), vilket innebar att en 
kvantitativ undersökning genomfördes först vilken sedan användes som grund för en kvalitativ 
undersökning i designfas 2.  
 
Studien visade de layoutprinciper som finns till hands för designarbetet av visuell kommunikation 
kan delas in i rörliga- och fasta layoutprinciper. De rörliga layoutprinciperna kan, beroende på hur de 
används skapa en mer eller mindre enhetlig visuell kommunikation. De fasta layoutprinciperna är 
däremot nödvändiga och grundläggande för effektiv och enhetlig visuell kommunikation. Det 
slutgiltiga resultaten av studien var att ett konsekvent användande av både rörliga- och fasta 
layoutprinciper ger intrycket av enhetlighet mellan olika marknadsföringsmaterial. 
 
 
Abstract   
An inconsistent use of visual communication can lead to confusion for the recipient and thus result 
in a negative impression. To avoid confusion, it is important to have clear guidelines of how a 
company's visual communication is to be conveyed. The purpose of this case study was to examine 
which layout principles are necessary to create a unified visual communication for printed marketing 
materials. How these principles should be used when designing a layout for printed marketing 
material was later studied.  The case study was based on Fiskexporten, a food company in Varberg. 
To answer the purpose two phases were conducted, design phase 1 and design phase 2. Since the 
study had two design phases, an explanatory sequential mixed method Design was used. This meant that a 
quantitative survey was first conducted which was then used as the basis for a qualitative study. 
 
The study showed that the layout principles that are at hand for design work can be placed into two 
divisions: fluid (sv. rörliga) and fixed (sv. fasta). The fluid ones are the layout principles that are 
dependent on how they are used (to create either more or less uniformity), while the fixed layout 
principles are necessary and essential for efficient visual communication. The conclusion of the study 
was that consistent use of both fluid and fixed layout principles gives the impression of uniformity 
between different marketing materials. 
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1 Enhetlighet genom layoutprinciper 
Denna fallstudie bidrar till att förklara vilka layoutprinciper som är nödvändiga för att skapa en 
enhetlig visuell kommunikation samt hur dessa bör användas i layoutarbetet av tryckt 
marknadsföringsmaterial. Layout möjliggör att bild, text och andra grafiska element kan samverka för 
att tillsammans skapa en form som är samlad och konsekvent. En enhetlig visuell kommunikation är 
en viktig del för företag då det påverkar varumärkesidentiteten. 

1.1 Bakgrund 
I denna rapport redovisas layoutprincipers betydelse för en enhetlig visuell kommunikation genom 
att utgå från ett fall: företaget Fiskexporten. Nedan följer beskrivning av företaget, och därefter 
presenteras problemet samt fallet som studerats vilket leder till syftet.  
  
Fiskexporten är ett livsmedelsföretag grundat 1897 i Varberg, då under namnet Warberg Exportaffär. 
Företaget är fortfarande beläget i Varberg där de både har kontor och produktion. Härifrån sköter 
företaget leveranser till sina kunder Hemköp, ICA och Willys i hela Sverige samt till Coop i södra 
Sverige som i sin tur säljer produkterna vidare till konsumenten. Fiskexportens sortiment består av 
bl.a. sillinläggningar, färdigrätter, såser och smörgåstårtor. Kommunikationen från företaget ut till 
kund sköts idag av säljarna på företaget, främst via telefon och fysiska möten. 
  
Genom att ha studerat Fiskexportens nuvarande markandsföringsmaterial, som är en del av den 
visuella kommunikationen, fastställdes att marknadsföringsmaterialens layout skilde sig markant 
mellan de olika artefakterna. Detta fastställdes genom en pilotstudie där studenter från programmet 
Grafisk Design och Kommunikation blev intervjuade kring Fiskexportens nuvarande 
marknadsföringsmaterial för att se vad som kunde förbättras. Resultatet ledde till att projektgruppen 
valde att undersöka layoutprinciper för enhetlig visuell kommunikation.  

1.2 Problemformulering 
Enligt Agrawala, Li och Berthouzoz (2011) är tydlig visuell kommunikation baserad på människans 
perception och denna faktor måste implementeras tillsammans med designprinciper som strukturerar 
och organiserar en artefakts innehåll. Ett inkonsekvent användande av ett företags visuella 
kommunikation kan leda till förvirring hos mottagaren och ge ett negativt intryck. För att undvika 
förvirring är det viktigt med tydliga riktlinjer för hur ett företags visuella kommunikation ska 
förmedlas till mottagaren. Enhetlighet är således viktig inom marknadsföring eftersom det kan bidra 
till starkare varumärkesidentitet och positiv relation mellan konsumenten och företaget (Philips, 
2014). 
  
Vanligen finns inga universella layoutprinciper som används för att skapa en enhetlig visuell 
kommunikation, det är snarare en kombination av flera principer som tillsammans skapar 
enhetlighet. Exakt hur layoutprinciper bör arbeta tillsammans för att uppnå enhetlighet finns det 
dock inte mycket forskning om. Tidigare forskning inom grafisk design undersöker layoutprinciper 
för magasinlayout, samt layout inom PowerPoint, mer specifikt genom komposition och gridsystem 
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(Dojonov & Van Leeuwen, 2013). Dock är denna typ av forskning inte specifik för layoutarbetet för 
att skapa en enhetlig layout för tryckt markandsföringsmaterial. 
  
Genom att ta del av denna studie kan layoutarbetet för tryckt marknadsföringsmaterial underlättas i 
skapandet av en enhetlig visuell kommunikation. Detta för att ge möjligheten att ta fram olika 
artefakter som tillsammans skapar en enhetlig visuell kommunikation. Målgruppen för denna 
fallstudie är yrkesverksamma inom den grafiska branschen som arbetar med att skapa 
marknadsföringsmaterial till olika typer av företag. 

1.3 Fallet 
Denna fallstudie undersöker om ett inkonsekvent användande av visuella faktorer vid layoutarbetet 
av tryckt marknadsföringsmaterial kan åtgärdas med hjälp av layoutprinciper. Företaget Fiskexporten 
är ett väl passande fall på grund av att det idag inte existerar fasta riktlinjer för Fiskexportens visuella 
kommunikation. Det finns exempelvis ingen grafisk profil för hur Fiskexportens kommunikation ska 
visualiseras eller uppfattas av mottagaren. Det tryckta marknadsföringsmaterialet (Bilaga 1) företaget 
använder sig av idag skiljer sig åt mellan artefakterna och ger ett förvirrat intryck, vilket i sin tur ger 
en negativ association för varumärket.   

1.4 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka layoutprinciper som är nödvändiga för att skapa en 
enhetlig visuell kommunikation för tryckt marknadsföringsmaterial. Vidare undersöks hur dessa 
aspekter bör användas i layoutarbetet av tryckt marknadsföringsmaterial. 

1.5 Forskningsfrågor   
1. Vilka layoutprinciper finns till hands vid designarbetet av visuell kommunikation? 
2. Hur kan layoutprinciper implementeras på tryckt marknadsföringsmaterial för att skapa en 

enhetlig kommunikation? 
3. Vilken upplevd effekt har dessa layoutprinciper på mottagaren gällande tryckt 

marknadsföringsmaterial genom olika artefakter? 

1.6 Avgränsningar 
Studien syftar till att finna layoutprinciper som påverkar layoutarbetet med tryckt 
marknadsföringsmaterial för att skapa en enhetlig visuell kommunikation. Funna faktorer 
applicerades enbart på tre artefakter från Fiskexportens nuvarande marknadsföringsmaterial: 
Cateringmeny, Svenska Sillklassiker och Delikatesser från havet (Bilaga 1). Detta för att avgränsa arbetet 
och lägga det på en kandidatuppsats nivå, samt att dessa tre artefakter skiljde sig markant från 
varandra.  
 
Målgruppen för denna fallstudie bestod av verksamma inom den grafiska branschen vilket också 
innebar att respondenterna i undersökningen borde ha tillräcklig kunskap inom ämnet grafisk design. 
På grund av detta användes inte personer från Fiskexportens målgrupp som är t.ex. inköpare från 
Hemköp och ICA samt slutkonsumenten. För att på bästa sätt matcha studiens målgrupp användes 
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studenter vid programmen Grafisk Design och Kommunikation samt Kultur Samhälle 
Mediegestaltning vid Linköpings Universitet. Detta för att studenterna på respektive program hade 
kunskaper inom grafisk design och kunde där av ge en erfaren åsikt. 
  
Fallstudien avgränsas till att enbart undersöka nödvändiga layoutprinciper för att skapa en enhetlig 
visuell kommunikation för tryckt markandsföringsmaterial och inte vad människan anser vara 
estetiskt tilltalande.  

1.7 Begreppsdefinition 
Nedan följer definitioner av centrala och unika begrepp som används i rapport. Det som är 
kursiverat är hämtat från Nationalencyklopedins (NE) uppslagsverk online. Det icke-kursiverade är 
projektgruppens personliga tolkning som definierats i syfte att besvara forskningsfrågorna.   
  
Enhetlig = som utgör eller ger intryck av att vara en enhet om mångfald el. ngt sammansatt {→ enahanda, 
homogen, l ikartad} (NE, 2016).  
Effekt = upplevd förändring av det visuella intrycket 
Skript = teckensnitt som ser ut att vara handskrivet 
Linjär = teckensnitt utan seriffer 
Kontinuerlig rytm = sidmallar, grafiska element (”bubblan” och tonplattor) och text är placerade på 
samma sätt samt färger är genomgående i markandsföringsmaterialet.  
Medel-regelbunden rytm = sidmallar, grafiska element (”bubblan” och tonplattor) och text är 
placerade med medel variation samt tre färger används i markandsföringsmaterialet.  
Variabel rytm = sidmallar, grafiska element (”bubblan” och tonplattor) och text är placerade med 
mycket variation samt fem färger används i markandsföringsmaterialet.  
Marknadsföringsmaterial = materialet som används för att marknadsföra t.ex. ett företag. Detta 
kan innehålla olika typer av artefakter så som broschyrer, flyers, affischer etc.  
Layoutprinciper = något som används inom grafisk design för disponering och strukturering av 
bild, text och grafiska element. 
Rörliga layoutprinciper = layoutprinciper som är beroende på hur de används för att skapa mer 
eller mindre enhetlighet. 
Fasta layoutprinciper = nödvändiga och grundläggande layoutprinciper för effektiv formgivning. 
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2 Teoretisk ram 
Detta kapitel beskriver ett urval av teorier kring layoutprinciper som finns beskrivna inom 
designforskning idag. Teorierna är baserade på grundläggande kurslitteratur samt vetenskaplig 
forskning inom området grafisk design. Urvalet baseras på grundstenar inom grafisk produktion och 
hur dessa kan samverka för att skapa en strukturerad och organiserad layout. Nedan kommer 
perception redovisas, det vill säga hur människans egna erfarenheter påverkar hur vi uppfattar en 
design. Vidare redovisas teorier om gridsystem, sidmallar, designelement och designprinciper samt 
hierarki. Dessa teorier är valda för att svara på forskningsfråga 1 och utgör grunden i studien och 
produktion av grafiskt material.  

2.1 Perception 
Perception är subjektivt och baseras på tre faktorer: vår erfarenhet, den aktuella kontexten, och våra 
mål. Perceptual priming handlar om tidigare erfarenheter och innebär att en människas perception har 
”förberetts” för att se något specifikt (Johnson, 2010). Enligt Dal Mas et al. (2013) påverkas vi av 
våra erfarenheter då författarnas forskning visar att om människan exponerats för givna färger i ett 
tidigare skede kommer dessa färger att kännas igen betydligt snabbare än de färger som samma 
människor inte tidigare exponerats för. 
  
Kornienko et al. (2015) talar om igenkänning (eng. recognition), som en del av en perceptionsmodell vid 
design (eng. Perception model of the design), vilket författaren menar handlar om identifikation av det 
redan familjära. Detta uppstår när situationer vi upprepade gånger utsätts för formar ett mönster vi 
är familjära med (Johnson, 2010). Exempelvis förväntar vi oss att se en ugn och en kyl i ett kök 
eftersom vi befunnit oss i liknande miljö tidigare (Johnson, 2010). Dessa mentala ramar för 
situationer och miljöer används för att vi inte ska behöva granska varje detalj i vår omgivning, på så 
sätt hjälper det oss navigera i världen. Dock kan dessa ramar även påverka oss genom att vi tror att vi 
ser eller upplever saker som inte finns. 
  
För perception inom design finns tre faktorer som bör tas hänsyn till. 

- Tvetydighet bör undvikas, exempelvis på informationsdisplayer eftersom tvetydighet ökar 
chansen för misstolkning. Att testa designen innan lansering är bra för att försäkra att alla 
uppfattar designen på samma sätt. 

- Det är även viktigt att vara konsekvent genom att placera information och element på 
konsekventa platser i ett dokument eller skräm. Den konsekventa placeringen gör det lättare 
för användaren att hitta och känna igen information och mönster snabbt. 

- Den tredje faktorn handlar om att förstå användarens mål. Användaren besöker ett system 
med mål hen vill uppnå, och dessa mål bör designers känna till. Designen ska leda till att 
information användaren behöver är tydligt tillgänglig vid varje interaktion, så att användaren 
kan upptäcka och utnyttja informationen. 

(Johnson, 2010) 
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2.2 Layoutens struktur 
Layout av design möjliggör att bild, text och andra grafiska element kan samverka för att skapa en 
form som är samlad och konsekvent (Kress och van Leeuwen, 1996). Layout inom grafisk design 
handlar om att tydliggöra innehållet på en sida och disponera materialet som ska utgöra sidans 
innehåll vilket även bidrar till att budskapet förtydligas. Hanafy och Sanad (2015) menar att färg, 
linjering, form och storlek är grundstenar i grafisk produktion. Jais-Nielsen (2004) har valt att dela in 
dessa element, tillsammans med andra element, i kategorierna gridsystem, sidmallar, designelement och 
designprinciper. Nedan redovisas teorier gällande nödvändiga layoutprinciper för grafisk design.  

2.2.1 Gridsystem 
Grid (även kallad linjering) är ett nätverk uppbyggt av horisontella och vertikala linjer. Gridsystemet är 
en av grundstenarna i visuell kommunikation då verktyget vägleder formgivaren i att organisera 
material på en yta. (Djonov & van Leeuwen, 2013) Designers använder ett gridsystem för att anpassa 
element i relation till varandra. Marginaler och kolumner som är konsekvent använda skapar en 
underliggande struktur som skapar enhetlighet genom olika sidor i ett dokument. (Lupton och 
Philips, 2008) Vidare menar Djonov och van Leeuwen (2013) att ett gridsystem fungerar som en 
standard inom tryckt produktion och bidrar till ett konsekvent användande av grafiska objekt, 
teckensnitt, logotyp och andra grafiska element effektiviserar arbetsprocessen. 

2.2.2 Sidmallar 
Enligt Kress och van Leeuwen (1996) möjliggör layout att bilder, text och andra grafiska element 
samverkar för att tillsammans skapa en form som är samlad och konsekvent. För att skapa en samlad 
form kan designern använda sig av sidmallar (figur 1). Sidmallar baseras på det gridsystem som har 
etablerats och utifrån gridsystemet kan olika sidmallar skapas beroende på innehållet. Mallarna bör 
vara flexibla nog att tillåta varierande layout, men även så pass välutvecklade att layouten mellan sidor 
eller olika artefakter från samma avsändare inte avviker från varandra. Sidmallarna ger en 
övergripande design av hur layouten ska se ut vilket gör att sidorna är sammanhållande trots sin 
variation. (Zappaterra, 2007). Att använda sidmallar underlättar arbetet då det bidrar till en snabbare 
arbetsprocess (Frost, 2003).  
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Figur 1 - Exempel på en sidmall 

 

2.2.3 Designelement 
Former, objekt och hur dessa organiseras är det centrala i kreativ design och dessa hjälper 
mottagaren att navigera i en annons och förstå budskapet i en layout (Pieters et al. 2010). Hur en 
layout bedöms handlar mycket om tycke och smak men Jais-Nielsen (2004) menar även att en layout 
bör vara ändamålsenlig och funktionell. Layouten ska organisera och orientera samt attrahera och 
fånga uppmärksamhet. 
 
Komplexitet i en annons layout handlar om hur mycket information annonsen innehåller och på 
vilket sätt informationen visualiseras samt hur annonsen påverkar mottagaren. Vidare kan 
komplexitet i design gällande färg, ljus och kanter skada varumärkets identitet om dessa används på 
ett inkonsekvent och icke enhetligt sätt. I en förlängning kan detta ändra mottagarens attityd för 
annonsen till det negativa. (Pieters et al., 2010) 
  
Färg                                  
Färg det starkaste designelementet då färger informerar, attraherar, skapar stämning och marknadsför 
marknadsföringsmaterial. Vidare kan färg fungera som en länk mellan designen och företaget. Det 
innebär att färg är ett effektivt redskap för visuell kommunikation. Det är även viktigt att 
formgivaren tänker på målgruppen när denne arbetar med färg. (Hanafy och Sanad, 2015) Människor 
har inom 90 sekunder gjort en värdering av en produkt och 62-90% av denna värdering är baserad på 
färg (Singh, 2006). 
  
Vidare kan färg användas i layout för att länka samma grafiska element och sidor i en artefakt 
(Zappaterra, 2007). Det vill säga att med hjälp av färger binda ihop olika sidor eller olika artefakter 
för att det ska bli lättare för mottagaren att förstå budskapet samt att stärka varumärkesidentiteten.  
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Form och placering 
Bergström (2012) menar att det är formen tillsammans med innehållet som banar väg för budskapet. 
Formen handlar om hur formgivaren väljer att placera bl.a. text, rubriker, fotografier, illustrationer 
och logotyper. Form kan även fungera för att vägleda mottagaren i en layout. Detta kan exempelvis 
göras genom att använda gestaltlagarna: närhetenslag (eng. proximity), likhetenslag (eng. similarity) 
och slutenhetenslag (eng. closure) (Schmidt & Schmidt, 2013). Gestaltlagarna fungerar som 
layoutprinciper för att organisera en designs innehåll för att bli sammanhängande (Schmidt & 
Schmidt, 2013), vilket i en förlängning bidrar till en enhetlig layout. Objekt som används i designen 
måste exempelvis särskiljas från bakgrunden och bindas samman för att forma basen till hur vi 
uppfattar det visuella uttrycket (Schmidt & Schmidt, 2013).  
  
Chang et al. (2007) och O’Connor (2013) beskriver närhetenslag (figur 2) som att formgivaren 
placerar objekt nära varandra för att skapa grupperingar, och likhetenslag (figur 3) genom att placera 
objekt som liknar varandra i färg, grundform, textur etc. i anslutning till varandra. Enligt Bergström 
(2012) innebär slutenhetenslag (figur 4) att avgränsa viss information med hjälp av en ram eller 
tonplatta. Informationen som avgränsas kan exempelvis vara produktbeskrivningar, valmöjligheter 
och priser, vilket kan resultera i en tydlig struktur. Slutenhetenslag kan även användas genom att 
former tillsammans bildar former som egentligen inte finns (kan kallas mellanrumsformer). I figur 4 
bildar de oslutna cirklarna en figur som hjärnan uppfattar som en triangel. 
 
 

 
Figur 2 - Närhetenslag, objekten är grupperade efter hur de är placerade 

 

          
Figur 3 - Likhetenslag, objekten är placerade efter deras likhet i ljushet.  

 
Figur 4 - Slutenhetenslag, en form som egentligen inte finns bildas med hjälp av andra former 
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Enligt Pieters et al. (2010) kan användandet av former och objekt bidra till att vägleda mottagaren 
framåt en annons, även Bergström (2015) menar att formen på designen av layouten ska attrahera 
och orientera mottagaren. 

2.2.4 Designprinciper 
Agrawala et al. (2011) förklarar att bedömningen av en layout är subjektiv eftersom designprinciper 
som designers använder sig av är baserade på kunskap från praktiskt utförande samt studier av andra 
designers arbeten. På grund av detta är det svårt att fastställa vilka designprinciper som är 
nödvändiga för att skapa en enhetlig layout. Däremot förklarar Jais-Nielsen (2004) att 
designprinciperna kontrast, balans och rytm bör användas för att skapa en dynamisk och harmonisk 
layout. 
  
Kontrast 
Kontrast har en viktig roll för den visuella kommunikationen på grund av dess förmåga att attrahera 
och rikta uppmärksamhet till ett specifikt område. Genom att arbeta med kontrast kan en viss del i 
en layout betonas och på så sätt påkalla uppmärksamhet. Dessutom bidrar en tydligare kontrast till 
ett mer lättläst innehåll. (O’Connor, 2013) 
 
Kontrast kan skapas på olika sätt, exempelvis genom:  

- Storlekskontrast: handlar om att placera en stor form i kontrast mot en liten, och är ett av de 
vanligaste sätten att skapa kontrast. Detta kan t.ex. uppnås genom att placera en linjär med en 
liten teckengrad bredvid en linjär med en högre teckengrad (Chapman & Chapman, 2009) 
eller att placera ett stort fotografi jämte ett mindre (Bergström, 2015) 

- Formkontrast: innebär skillnaden mellan hårda och mjuka konturer. Detta kan exempelvis ske 
genom en frilagd bild mot en fyrkantig, eller en mjuk skript mot en kantig linjär. (Bergström, 
2015) 

- Styrkekontrast: handlar om skillnaden på styrka, exempelvis stora svarta rubriker och mörka 
bilder i kombination med ett luftigt teckensnitt och ljusa bilder (Mullet & Sano, 1995) 

- Färgkontrast: enligt Chapman och Chapman (2009) kan färgkontrast användas genom att t.ex. 
placera en röd underrubrik anslutning till en svart rubrik. 

 
Rytm 
En visuell rytm handlar om en genomgående rörelse eller sekvens av enheter i en ordnad 
progression, som i sin tur kan leda ögat till en specifik punkt utan avbrott (Jasper, 1933). Den hjälper 
framförallt mottagaren framåt och gör layouten sammanhållen. Regelbunden strukturering bygger 
rytmen, dvs. liknande element upprepas och återkommer både på ett bestämt vis men även genom 
variation och mönster som avviker. Variation och brott kan vara bra för att undvika monotoni. (Jais-
Nielsen, 2004) Återkommande och upprepande element inom design används oftast genom linjer, 
former, färger, ljus, och skuggor. När designern väljer element från dessa kategorier och sätter dem 
samman skapas en komposition, vilket i sin tur skapar ett mönster. Designern kan även välja att 
endast använda ett element som används repetitivt med regelbunden rytm, bara en visuell (och 
auditiv) harmonisk komposition genereras genom repetition. (Chan, 2012) 
  
En regelbunden rytm skapas genom att repetera element i en regelbunden upprepning, och dessa 
element har ofta liknande storlek eller längd. Det kan vara en specifik form som upprepas i 
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intervaller eller i ett mönster vilket skapar en design. Irreguljära intervaller med element kan resultera 
i en rytm som inte är lika stadig. (Chan, 2012) Bo Bergström (2015) talar också om variabelt och 
kontinuerligt förstärkningschema. Förstärkningschema innebär att förstärkningar (tilltalande texter och 
bilder som stimulerar mottagaren) återkommer och skapar ett mönster. 
 

- Variabelt förstärkningschema: när texterna, bilderna, färgerna, och formerna kommer 
oregelbundet på överraskande platser och i varierande intensitet. Mottagaren uppfattar detta 
som simulerande och lockande. Här är den röda tråden betydelsefull. 

- Kontinuerligt förstärkningschema: när text- och bildelement lockar mottagaren fram på ett 
enhetligt sätt. 

  
Samstämmighet (enhetlighet) 
Tidigare marknadsstudier av konsumentbeteende visar att marknadsföring som använder sig av 
konsekventa och familjära visuella element kan leda till snabbare igenkänning och uppskattning av 
varumärket. Även visuella teman (kombination av element, färg och placering m.m.) som 
överensstämmer med tidigare förväntningar kan bidra till uppskattning om varumärket bedömts som 
positivt innan. (Philips, 2014) 
  
När visuella element som text och bild hör ihop skapas samstämmighet, även känt som enhetlighet, 
vilket är viktigt för en effektiv kommunikation. Även inom layout och typografi finns det vissa 
faktorer som passar ihop och vissa faktorer som inte gör det. Två bildmanéer som placeras bredvid 
varandra och är helt olika bidrar exempelvis till splittring istället för samstämmighet. Likaså om 
textelement i flera olika teckensnitt används. (Jais-Nielsen, 2004) Samstämmighet inom layout kan 
utformas på många olika sätt, men framförallt genom fysisk närhet eller gruppering, vilket kan 
översätts till gestaltlagarna (se 2.2.3). 
 
För att skapa samstämmighet kan man enligt Jais-Nielsen (2003) placera bilder och text på så sätt att 
det syns att de hör ihop, detta kan göras på följande sätt: 

- Upprepning: (med variation) av en färg, form, eller grafiskt element som kontinuerligt går 
igenom olika sidor/artefakter som en röd tråd kan även bidra till att knyta samman bilderna.     

- Spaltsystem och typografi: för mycket och för många olika spaltsystem och teckensnitt skapar 
splittring, därför bör endast ett begränsat antal användas. Sidmallarnas utformning, det vill 
säga marginaler och principer för olika linjer är del av grunden för en samstämmig och 
välorganiserad layout.    

2.2.5 Hierarki 
Hierarki handlar om prioritetsordning och förekommer inom alla grafiska områden. Hierarki kan 
visas visuellt genom storlek, antal, färg, mellanrum, placering m.m. Hierarkin har stor betydelse för 
hur ett budskap uttrycks och uppfattas. Utan visuell hierarki blir grafisk design lätt platt och svår att 
förstå. (Lupton och Philips, 2008) Genom att arbeta med olika storlekar på bilder och andra objekt 
kan hierarki skapas då större objekt uppfattas snabbare än mindre, detsamma gäller även kulörer 
(Koblanck, 2003). Detta betyder att en färg med mer mättnad har en högre hierarki än en kulör med 
mindre mättnad.  
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3 Metod 
För att i slutsatser kunna svara på forskningsfrågorna och där med syftet genomgår processen ett 
antal steg följande på varandra. För att svara på forskningsfråga 1 utfördes en litteraturstudie där 
teorier om layoutpricniper kartlades för att sedan kunna fortsätta in i designfas 1. Designfas 1 gick ut 
på att ta reda på hur rörliga layoutprinciper bör användas för att bidra till enhetlighet. Denna fas 
innehöll utformning av tre versioner av Fiskexportens nuvarande Cateringmeny (bilaga 1), en 
kvantitativ undersökning med enkät samt analys av enkäten. Resultatet från designfas 1 togs vidare 
där resultaten från enkäten användes under designfas 2. Denna fas kopplades till forskningsfråga 2 då 
tre artefakter utformades från Fiskexportens nuvarande marknadsföringsmaterial baserat på teorier 
om fasta layoutprinciper samt resultatet från designfas 1. De tre artefakterna var grundade på 
Fiskexportens nuvarande markandsföringsmaterial för att i värderingen som utfördes kunna göra en 
rättvis jämförelse mellan Fiskexportens nuvarande markandsföringsmaterial och det som skapades i 
denna studie. För att svara på forskningsfråga 3 utfördes kvalitativa intervjuer för att se vilken effekt 
ett konsekvent användande av layoutprinciper har till skillnad från ett inkonsekvent användande.  
 
Nedan beskrivs metodansatsen som användes i studien samt metod för designfas 1 respektive 
designfas 2.  

3.1 Metodansats 

3.1 Metodansats 
Metoden som användes i denna studie var Explanantory Sequential Mixed Method Design (sv. sekventiell 
blandad metod design). Metoden innebär att det först genomförs en kvantitativ undersökning (i 
denna studie designfas 1) som sedan används för att bygga upp den kvalitativa undersökningen. 
(Creswell, 2014) 

3.2 Designfas 1 
Nedan beskrivs metoden för utförandet av designfas 1 samt analysmetod för en kvantitativ 
undersökning.  

3.2.1 Enkät som metod 
En kvantitativ enkät innebär att respondenterna på egen hand besvarar frågor, vilket i sin tur leder till 
att instrumentet som används måste vara så pass väl utformat att respondenten kan besvara frågorna 
på egen hand. Enkäter bör vara lättlästa för att minska risken att respondenten missar en fråga samt 
vara kortare än en strukturerad intervju för att inte trötta ut respondenten. Enkäter bör även 
innehålla få öppna frågor då människor drar sig från att besvara enkäter där de måste lämna 
kommentarer. Vidare är en tydlig presentation viktig då även detta underlättar läsningen för 
respondenten. En kvantitativ intervjuform bidrar till högre reliabilitet och validitet samt fler 
respondenter. (Bryman, 2008) En enkät som är ”cross-sectional” innebär att svaren samlas in under 
en specifik tid (Creswell, 2014). Då forskare väljer respondenter baserat på deras egenskaper kallas 
det för ett stratifierat urval. (Creswell (2014)   
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För att se till vilken grad respondenten tycker om något kan en enkät med likertskalor även 
användas. Det innebär att respondenten får ringa in ett alternativ de anser stämmer bäst överens med 
deras åsikt. (Bryman, 2008) 

3.2.2 Analysmetod 
Analysmetoden för- och efterkodning (“pre- och postkoding”) är ett sätt att analysera resultatet från 
enkätundersökningar. Metoderna syftar till att kategorisera och organisera för att underlätta 
analyseringsarbetet. Det enklast sättet att visualisera data är genom univariat analys där varje variabel 
visualiseras var för sig. Univariat analys underlättar även vid tolkning av data. (Bryman, 2008). 
Resultaten som samlats in benämns som nominala värden vilket innebär jämförelse av kategorier som 
inte kan rangordnas i ordning (Bryman, 2016). Detta kombinerades med Creswells (2014) metod att 
svara på forskningsfrågorna utifrån resultatet från enkäten.   
 

3.3 Designfas 2 
Nedan beskrivs metoden som användes i designfas 2 innehållande redovisning av kvalitativa 
intervjuer som metod samt analysmetod av detta.  

3.3.1 Intervju som metod 
Kvalitativa intervjuer innebär att undersökaren gör intervjuer via telefon, fysiska intervjuer eller 
använder fokusgrupper. Den kvalitativa intervjun innehåller ostrukturerade frågor som ger öppna 
svar. Under intervjun antecknar undersökaren data i ett dokument. (Creswell 2014) Enligt Bryman 
(2008) kan en semistrukturerad intervjuform användas då den är uppbyggd av teman (kallad 
intervjuguide) vilket ger respondenten stor frihet att utforma svaren på egen hand. Vidare menar 
Bryman (2008) att ordningsföljden på frågorna kan komma att ändras under intervjuns gång, men att 
intervjun i många fall ställs i den ursprungliga ordningsföljden. Det är även viktigt att tänka på urvalet 
av respondenter till en kvalitativ undersökning. Ett stratifierat urval användes vilket enligt Creswell 
(2014) innebär att ett urval av respondenter sker baserat på individens kunskaper om det ämne som 
ska undersökas. 

3.3.2 Analysmetod 
För att analysera data som samlats in från den kvalitativa intervjun användes en tematisk 
analysmetod. En tematisk analysmetod innebär att undersökaren söker efter teman i data som 
samlats in. Sökandet efter teman är en vanlig metod för kvalitativ analys av data och är inte exklusiv 
för den tematiska analysen, utan återfinns även i grounded theory, kritisk diskursanalys, kvalitativ 
innehållsanalys och narrativ analys. Ett tema tolkas för vissa författare som mer eller mindre detsamma 
som en kod, däremot anser andra författare att ett tema är något övergripande som innehåller flera 
koder. (Bryman, 2008) 
 
För att hitta teman rekommenderar Ryan & Bernard (2003) (citerad av Bryman 2008) att 
uppmärksamma följande faktorer: 

- Repetitioner: teman som återkommer upprepade gånger. 
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- Lokala typologier eller kategorier: uttryck som är lokala och obekanta eller används på ett ovanligt 
sätt. 

- Metaforer och analogier: hur deltagarna använt sig av metaforer eller analogier för att uttrycka 
sina tankar. 

- Övergångar: hur olika teman förändras i utskrifter och annat material. 
- Likheter och skillnader: undersökning av hur deltagarna kan diskutera ett tema på olika sätt för 

att se hur och om de skiljer sig. 
- Språkliga kopplingar: användning av ord som “på grund av” och “därför att”, eftersom ord 

som dessa framhäva kausala kopplingar i deltagarnas medvetande. 
- Saknad data: vad deltagarna inte tog med i sina svar. 
- Teorirelaterat material: utnyttja samhällsvetenskapliga begrepp som utgångsläge för teman. 

 

3.4 Metodkritik 
Eftersom studien utfördes med en explanatory sequential mixed method design förklarar Creswell (2014) att 
resultatets träffsäkerhet från den kvantitativa delen äventyras eftersom undersökarna inte överväger 
alla möjligheter inför den kvantitativa undersökningen. Vidare menar Creswell att fokus endast blir 
på den demografiska delen, vilket leder till att andra viktiga förklaringar som behöver vidare 
förståelse överses. Om undersökaren väljer olika urval av respondenter för varje fas i studien kan det 
även bidra till ogiltiga resultat. Problemet har däremot försökt att undvikas då demografiska faktorer 
inte hade den centrala rollen i designfas 1, utan det var till stor del respondenternas personliga åsikt, 
kunskap samt motiveringar som räknas in i undersökningen. Även urvalet av respondenter var 
nästintill densamma då båda designfaserna innefattade nuvarande GDK-studenter, däremot 
innefattade designfas 1 även KSM-studenter vilket inte designfas 2 gjorde. Anledningen till det 
grundades på att designfas 2 krävde djupare kunskap inom grafisk design hos respondenterna.    
  
Ett urval av respondenter som inte är tillräckligt stort i den kvantitativa eller kvalitativa delen av 
studien är något Creswell (2014) tar upp som en av riskerna i mixade metoder, något som upplevdes 
under arbetets gång. För designfas 1 utfördes en kvantitativ undersökning med totalt 20 
respondenter vilket är relativt lågt då urvalet totalt var ca 360 respondenter. Anledningen till varför 
det ansågs vara för få respondenter beror på att svaren från enkäten var splittrade med enstaka röster 
på flera olika alternativ. Fler respondenter skulle därmed öka validiteten genom att skapa tydligare 
trender och högre mättnad. De kvalitativa intervjuerna i designfas 2 upplevdes däremot som 
tillräckliga eftersom respondenternas svar stämde överens med varandra vilket i sin tur gjorde att 
resultatet uppnådde mättnad. 
  
En svaghet för designfas 2 var att ingen pilotintervju utfördes, detta på grund av tidsbrist. Utan en 
utomstående som granskar intervjuguiden innan minskas validiteten då det hade säkerställt att 
intervjufrågorna förstås rätt för andra och inte bara de som skapar intervjuguiden (Creswell, 2014). 
För designfas 1 utfördes däremot en pilotenkät med handledaren för undersökningen vilket då 
stärker validiteten för undersökningen. I efterhand upptäcktes dock att vissa frågor inte var 
nödvändiga för undersökningen och därmed analyserades de inte. 
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I designfas 1 var det ett fåtal svar från respondenter som inte stämde överens med respektive 
broschyr. Anledningen till vad detta kan bero på är att de hade blandat ihop de olika versionerna 
själva, eller att något tekniskt fel uppstått vilket blandade ihop länkarna och broschyrerna. Oavsett 
anledning anses inte slutresultaten ha påverkats eftersom det endast var enstaka kommentarer.  
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4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras genomförande av design, utformning av enkät och intervju, urval av 
respondenter, resultat och analys av designfas 1 och designfas 2.  

4.1 Designfas 1 
Genom att studera teorier om layoutprinciper kartlades dessa och hur de bör användas för att skapa 
en enhetlig visuell kommunikation. Bland dessa hittades vissa layoutprinciper som är mer 
grundläggande och därmed nödvändiga för att strukturera en layout som är kommunikativ. De 
grundläggande layoutprinciperna var mindre flexibla och mer beroende på innehållet de behövde 
anpassa sig till, därav definierades dem som fasta layoutprinciper. Resterande layoutprinciper 
kartlades som valbara eftersom de inte var lika beroende av dess innehåll och kunde istället användas 
som en faktor för att tillföra mer eller mindre enhetlighet. Då dessa kunde användas mer flexibelt 
definierades dem som rörliga layoutprinciper.  

4.1.1 Rörliga & fasta layoutprinciper    
Rörliga layoutprinciper för de tre versionerna av Cateringmenyn 
Det som valts att undersökas är hur de rörliga layoutprinciperna; färg och rytm bör användas för att 
skapa en enhetlig layout. Färg är ett av de viktigaste designelementen (se 2.2.3) men det finns få 
studier som visar hur dessa bör användas för att skapa enhetlighet, exempelvis hur många färger som 
är bäst lämpade för en enhetlig visuell kommunikation. Rytm undersöks genom att studera hur 
kontinuerlig (se 2.2.4), medel-regelbunden och variabel rytm påverkar enhetligheten.  
 
Fasta layoutprinciper för de tre versionerna av Cateringmenyn 
De fasta layoutprinciperna är de principer som är nödvändiga för att formgivaren ska kunna 
strukturera innehållet på en sida för att göra den så kommunikativ och enhetlig som möjligt, dessa 
ändrades därav enligt teorierna (se 2). Ett gridsystem är basen för en layout och är nödvändig då den 
bidrar till en enhetlig layout genom olika sidor i ett dokument (se 2.2.1). Gridsystemet ingår i en 
sidmall som bör vara så flexibel som möjligt för att kunna tillåta varierande layout (se 2.2.2). Form och 
placering har definierats som fasta layoutprinciper eftersom de är nödvändiga för att organisera en 
designs innehåll till att bli enhetliga (sammanhängande) (se 2.2.3, form och placering). Eftersom hierarki 
(2.5) hjälper mottagaren att orientera sig framåt i en layout är det en nödvändighet för att en layout 
ska förmedla rätt budskap. Hierarki uppnås genom kontrast vilket leder till att även kontrast är en 
nödvändighet för att mottagaren ska kunna förstå budskapet. Därför kategoriserades kontrast och 
hierarki som fasta layoutprinciper. 

4.1.2 Urval av trycksaker 
För att undersöka hur rörliga layoutprinciper borde användas i layoutarbetet för tryckt 
markandsföringsmaterial skapades tre versioner (Bilaga 2, 3, 4) av Fiskexportens nuvarande 
Cateringmenyn (Bilaga 1, figur 3) utefter funna layoutprinciper, rörliga och fasta. Cateringmenyn 
valdes då den erbjuder flest möjligheter att implementera och undersöka rörliga layoutprinciper. 
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Cateringmenyn gav även möjlighet till undersökning av rytm då de andra artefakterna inte är lika 
flexibla i dess innehåll. Måttet på de omdesignade Cateringmenyerna var det samma som den 
nuvarande Cateringmenyn (120x315 mm). Detta för att i designfas 2 kunna göra en mer rättvis 
jämförelse mellan de omdesignade- och de nuvarande marknadsöringsmaterialen. 

4.1.3 Utformning av material: Cateringmeny 
Under designfas 1 skapades det tre versioner av Cateringmenyn (Bilaga 1, figur 3) som sedan 
användes i enkäten under den kvantitativa undersökningen, vidare kallas dessa versioner Cateringmeny 
1, Cateringmeny 2 och Cateringmeny 3. För att skapa de olika versionerna användes programmet Adobe 
Indesign där det skapades ett 6-kolumnsgrid med marginalerna 20x20x25x20 mm. Sidmallar 
skapades som grund för att bestämma layouten för bild och text, och även för att bestämma de olika 
rytmerna. De gröna tonplattorna i sidmallarna representerade stora inspirationsbilder, de blå 
tonplattorna små bilder, de gula tonplattorna textrutor och de blå-gula tonplattorna representerade 
text och bild i samma ruta.            

  
Cateringmeny 1 (Bilaga 2) - Kontinuerlig rytm 

- Rytm: Genom att använda en sidmall (figur 5) genomgående i Cateringmeny 1 undersöktes 
om en kontinuerlig rytm bidrar till en enhetlig kommunikation. En regelbunden rytm 
skapades genom att placera bilder på samma plats genomgående i artefakten. Vidare 
användes det grafiska elementet “bubblan” (figur 6) på alla uppslag vilken även hade samma 
placering vid varje uppslag (figur 7). För denna version undersöktes om en regelbunden 
placering av element bidrar till hur enhetligt materialet upplevdes.  

 
 

 
Figur 5 - Sidmallar av statisk rytm 

 
Definition av sidmallarnas innehåll 
Grönt: utfallande inspirationsbilder  
Gul: textrutor  
Blå: bilder  
Gul och blå: text- och bild 
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Figur 6 - det grafiska elementet “bubblan” 

 
- Färg: I Cateringmeny 1 användes endast en gul färg som var genomgående på alla uppslag 

(figur 7). Den gula färgen användes på ”bubblan” som är statiskt i dess storlek samt placering 
genom hela Cateringmenyn. Genom att “bubblan” har samma färg undersöktes upplevelsen 
av användningen för en färg. 

 

 
Figur 7 - Utdrag ur Cateringmeny 1, för hela se bilaga 2 

 
 

 
Cateringmeny 2 (bilaga 3) - Medel-regelbunden rytm 

- Rytm: Genom att använda två sidmallar (figur 8) genomgående i Cateringmeny 2 undersöktes 
om en medel-regelbunden rytm bidrar till en enhetlig visuell kommunikation. Rytmen 
ändrades genom att bilder placerades på två olika sidmallar genomgående i artefakten. Vidare 
användes ”bubblan” (figur 6) på alla uppslag med medel-regelbunden rytm vilket innebär att 
”bubblans” (figur 6) placering varierade på varannan sida på två olika sätt (figur 9-10).  
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Figur 8 - Sidmallar av medel regelbunden rytm 

 
- Färg: I Cateringmeny 2 användes tre färger: blå, turkos och gul, för att undersöka om antalet 

färger bidrar till enhetlighet (figur 9-10). Alla färger är inte representerade på alla uppslag för 
att undersöka om en variation i användningen av färg bidrar till enhetlighet eller inte. 
Färgerna användes på de grafiska elementen ”bubblan” (figur 6) och tonplattorna.  

 

  
 Figur 9 - Utdrag ur Cateringmeny 2, för hela se bilaga 3         Figur 10 - Utdrag ur Cateringmeny 2, för hela se bilaga 3 

 
 
Cateringmeny 3 (Bilaga 4) - Variabel rytm 

- Rytm: Genom att använda fyra sidmallar (figur 11) genomgående i Cateringmeny 3 
undersöktes det om en varierande rytm bidrar till en enhetlig kommunikation. Rytmen 
skapades genom att placera bilder och text enligt fyra olika sidmallar genomgående i 
artefakten. Vidare användes ”bubblan” (figur 6) med varierande placering, färg och storlek 
(figur 12-15). Detta för att undersöka om en varierande placering, färg och storlek bidrog till 
en enhetlig rytm. 
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Figur 11- Sidmallar av mycket varierande rytm 

 
- Färg: I Cateringmeny 3 användes fem färger: blå, gul, orange, grön och en mörkare turkos 

(figur 12-15). Alla färger var inte representerade på alla uppslag för att undersöka om en 
variation i användningen av färg bidrar till enhetlighet. Färgerna användes på de grafiska 
elementen ”bubblan” (figur 6) och tonplattorna. Undersökningen i Cateringmeny 3 visade 
därav om användningen av fem färger tillförde enhetlighet. 

 

   
   Figur 12 - Utdrag ur Cateringmeny 3, för hela se bilaga 4 Figur 13 - Utdrag ur Cateringmeny 3, för hela se bilaga 4 
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     Figur 14 - Utdrag ur Cateringmeny 3, för hela se bilaga 4      Figur 15 - Utdrag ur Cateringmeny 3, för hela se bilaga 4 

 

4.1.4 Utformning av enkät 
För att undersöka layoutprinciperna i Cateringmeny 1, Cateringmeny 2 respektive Cateringmeny 3 
utfördes en online enkät (Bilaga 5) vilket skapades enligt Brymans (2008) enkät som metod (se 3.2.1). 
Den kvantitativa undersökningen var essentiell då syftet med enkäten var att undersöka hur 
layoutprinciperna färg och rytm bör används, för att skapa en grund för designfas 2. 
  
Enkäten strukturerades med olika teckengrader på frågor och svarsalternativ. De tre versionerna 
avgränsades även i sektioner med ett mellanrum och en rubrik. Därefter började varje del av de tre 
sektionerna med en bild på färg respektive rytm för att tydliggöra temat på frågorna. I början av varje 
sektion fanns en förklarande text om hur enkäten skulle besvaras, samt en länk till respektive version 
där respondenter kunde bläddra igenom Cateringmenyn. För att göra onlineversionerna av 
broschyren exporterades arbetsfilerna till pdf-filer, vilka sedan laddades upp på publiceringssidan 
issuu.com. 
  
Utformningen av enkäten (Bilaga 5) påbörjades med att reflektera över hur frågeställningarna kunde 
besvaras samt vilka tidsramar som fanns för undersökningen. Bryman (2008) föreslår att inte 
använda sig av för många öppna frågor, på grund av detta valdes en kombination och öppna och 
slutna frågor eftersom det var viktigt att ta med respondenternas motiveringar. För att 
respondenterna skulle kunna svara till vilken grad de höll med en fråga innehöll även likertskalor från 
1-10. Enkäten skapades i Google Form och frågor gjordes obligatoriska för att se till att alla 
respondenter svarade på frågorna för att resultaten skulle bli så jämförbara som möjligt. Pilotenkäten 
testades på en handledare som bidrog med några få kommentarer, dessa kommentarer togs i åtanke 
och bidrog till ändring i enkäten. När enkäten var klar skickades den till respondenternas personliga 
studentmail för att kunna ha kontroll över vilka som svarade och hade tillgång till enkäten.  
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4.1.5 Respondenter 
Datainsamling i den kvantitativa undersökningen genomfördes på studenter i från två 
kandidatprogram vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping; Grafisk Design och 
Kommunikation (GDK) samt Kultur, Samhälle och Mediagestaltning (KSM). Urvalet valdes för att 
få så bred respondentgrupp som möjligt. Eftersom respondenterna behövde en viss typ av kunskap 
för att kunna svara på frågorna användes ett stratifierat urval (se 3.2.1). I detta fall gällde det 
utbildning och kunskap som berör grafisk design. Inom urvalet skiljer sig däremot kunskapsmängden 
åt då GDK-studenterna hade större erfarenhet av grafisk design jämfört med KSM-studenterna som 
hade mer grundläggande kunskaper. Båda respondentgrupperna ansågs trots detta ha tillräckligt med 
kunskap för att svara på frågorna och uttrycka sina åsikter inom området. 
 
Enkäten skickades ut till 360 studenter för att få så stort utfall som möjligt, dock var det endast 20 av 
dessa studenter som svarade på enkäten, vilket innan undersökningen hade bestämts vara minimum 
antalet enkätsvar.  

4.1.6 Resultat av data 
I detta kapitel presenteras data från de tre olika alternativen av Cateringmenyn från den kvantitativa 
undersökningen i designfas 1. 
  
Cateringmeny 1 - Kontinuerlig rytm 
Färg: Respondenterna upplevde att färganvändningen i Cateringmeny 1 (Bilaga 2) var sparsamt och 
enkelt. Vidare menade respondenterna att användningen av en färg inte var rörigt och funkade därför 
bra. Däremot ansåg tre respondenter att det var tråkigt och uttryckte att det kunde varit fler färger i 
broschyren. 85% ansåg att färgerna var kontinuerliga. 70% av respondenterna ansåg att 
färganvändningen var mer positiv än negativ gällande på vilket sätt färgerna användes och inte 
färgens utseende. Motiveringen till detta var att färgerna genomgående i broschyren tillförde 
enhetlighet, men samtidigt ansåg respondenterna att det blev statiskt och tråkigt. Generellt ansåg alla 
respondenter att färganvändningen var enhetlig, och 85% valde mycket enhetlig (alternativ 10) på 
likertskalan. 
   
Rytm: Angående rytmen upplevde respondenterna att användningen av en sidmall var tydligt och 
enkelt att överskåda, däremot upplevdes layouten som statistisk och tråkig. 90% av respondenterna 
röstade för att rytmen var kontinuerlig, medan 10% ansåg rytmen som medel-regelbunden. Om detta 
var positivt eller negativt var respondenternas åsikter spridda eftersom 55% röstade negativt och 
45% positivt. Respondenternas motiveringar var att användningen av samma sidmall tillförde 
kontinuitet vilket gjorde den enkel att följa. Dock nämnde respondenterna att det även gav ett 
genomgående tråkigt intryck. 
  
Gällande rytmen av huvudrubriken röstade 90% att den var kontinuerlig. Huvudrubrikens rytm 
ansågs mer eller mindre positivt för alla respondenter då 25% röstade på svarsalternativ 7 respektive 
alternativ 10 på likertskalan (mycket enhetlig). Majoriteten av respondenterna ansåg detta som 
positivt eftersom huvudrubriken var tydlig och snabb att hitta. Även rytmen av ”bubblan” upplevdes 
som kontinuerlig för majoriteten av respondenterna (90%). Om det var positivt eller negativt var 
åsikterna mycket spridda då respondenterna röstade alltifrån alternativ 2 till 10 på likertskalan. Trots 
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detta lades flest röster på alternativ 2 med 25% vilket innebär att rytmen för ”bubblan” upplevdes 
som mer negativ än positiv (se figur 16). Majoriteten motiverade detta med att det var tråkigt med 
samma grafiska element (”bubblan”) överallt och att det hade varit roligare med mer variation. 
Enstaka respondenter upplevde att användningen av ”bubblan” kändes bra. Generellt ansåg alla att 
broschyren var genomgående enhetlig då 60% valde alternativ 10 på likertskalan (mycket enhetligt). 
 

 
Figur 16: Cateringmeny 1- negativt eller positiv rytm av ”bubblan” 

  
Cateringmeny 2 - Medel-varierande rytm 
Färg: Färganvändningen ansågs bra då majoriteten av respondenterna uttryckte att fler färger gav 
variation och liv i broschyren. 55% röstade att färgerna var kontinuerliga, 35% medel och 10% 
variabelt. Däremot upplevde två respondenter att fler färger blev spretigt. 75% av respondenterna 
ansåg att det var positivt på vilket sätt färgen användes medan 24% ansåg färganvändningen som 
negativ. De 75% som ansåg att färganvändningen var positiv ansåg också att variationen av färgerna 
bröt av, gav liv och var inbjudande samt dynamisk. En respondent nämnde dock att det var rörigt 
och icke enhetligt på grund av färgvalet. Generellt ansågs 85% att färgerna var enhetliga och av dessa 
röstade 40% på alternativ 10 på likertskalan (mycket enhetlig).        
  
Rytm: Majoriteten av respondenterna upplevde att sidmallarna gav spänning och dynamik eftersom 
de bröt av då samma sidmall inte användes genomgående. 55% ansåg att sidmallarna var en medel-
regelbunden rytm, medan 30% ansåg att den var varierad. Rytmen av sidmallarna ansågs generellt 
som något positivt då 20% röstade på alternativ 7, 9 respektive 10 (mycket positivt). Sammanlagt 
ansåg 80% att sidmallarna var mer positiva än negativa. Respondenternas motiveringar var att 
sidmallarna gav variation vilket var bra då det blev roligare att läsa. 
 
Angående placering av huvudrubriken upplevde 55% att rytmen var medel-regelbunden, och 40% 
ansåg att den var varierande. Huvudrubrikens placering upplevdes som både positivt och negativt 
med exakt 50% röster på vardera sida. Anledningen var att det var svårt att hitta rubrikerna och att 
det var otydligt samt rörigt när de flyttade på sig. Däremot upplevde sju respondenter att det 
fortfarande funkade och att placeringen gav variation. Gällande placering av ”bubblan” upplevde 
55% av respondenterna att rytmen var medel-regelbunden. Generellt upplevdes “bubblans” 
placering som positiv med flest röster på alternativ 9 (35%) på likertskalan (se figur 17). 
Respondenternas motiveringar var att det händer mer och är roligare när ”bubblan” flyttar på sig. 
Generellt ansågs den genomgående rytmen i broschyren vara enhetlig, och 40% valde alternativ 10 
på likertskalan (mycket enhetlig).         
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Figur 17: Cateringmeny 2- negativt eller positiv rytm av ”bubblan” 

 
Cateringmeny 3 - Varierande rytm 
Färg: 90% av respondenterna upplevde att färgerna hade stor variation då olika färger var 
representerade på uppslagen. När respondenterna ombads att svara på om de ansåg att användningen 
av färgerna upplevdes som positivt eller negativt svarade 50% positivt och 50% negativt. Däremot 
motiverade merparten av respondenterna med negativa kommentarer att färgerna upplevdes som 
röriga, osammanhängande och att respondenterna letade efter ett mönster för att förstå valet av 
färger. Många av respondenterna ansåg att användningen av fem färger störde färgkodningen, men 
att färgkodning generellt är att föredra om det används konsekvent. Vidare menade respondenterna 
att färgerna inte var enhetliga då 65% röstade mindre enhetligt och 35% röstade mer enhetligt. 
  
Rytm: 65% av respondenterna upplevde rytmen av sidmallarna positivt varierande då 12 respondenter 
ansåg variationen som strukturerad och sammanhängande och även livfullt. En del respondenter 
förklarade att intrycket upplevdes som spretigt och utan kontinuitet. Även vid röstning var 
respondenternas åsikt varierande då 65% röstade att rytmen av sidmallarna var positiv medan 35% 
ansåg den som negativ. Däremot lades flest röster på alternativ 8 i likertskalan (25%) vilket innebär 
att rytmen ansågs generellt som mer positiv.    
  
Gällande rytmen i placering av huvudrubriken ansåg 75% att den var varierande. Respondenternas 
intryck av rytmen var negativ då de inte hittade något mönster i huvudrubrikens placering. Vidare 
ansågs huvudrubriken svår att hitta och hela intrycket var osammanhängande. 70% av 
respondenterna ansåg att placeringen av ”bubblan” var varierande medan 30% ansåg placeringen 
som medel-regelbunden. Respondenterna upplevde rytmen gällande ”bubblan” som positiv då 
merparten ansåg att det var kul med variation, att rörelse skapades samt att det skulle underlätta i 
layoutarbetet då ett grafiskt element kunde placeras där de passar bäst i relation till övrigt innehåll. 
Generellt ansåg respondenterna att rytmen genom hela broschyren var någorlunda enhetlig då 20% 
av respondenterna valde svarsalternativ 5 och 25% valde alternativ 6 på en likertskalan (se figur 18). 
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Figur 18: Cateringmeny 3- negativt eller positiv rytm av enhetligheten genomgående 

 

4.1.7 Analys av designfas 1 
Nedan följer analys av resultatet från designfas 1 där rörliga layoutprinciper undersöktes för att senare 
kunna svara på forskningsfråga 2 tillsammans med fasta layoutprinciper. Enkätsvaren fördes 
automatiskt in i ett Google Forms formulär där nominala värden visualiserades genom stapel- och 
cirkeldiagram. Med hjälp av dessa avkodades siffrorna för att få ett resultat. Förkodning skedde när 
enkäten utformades då respondenterna fick ett antal svarsalternativ att välja mellan på en likertskala. 
Därefter användes efterkodning genom att svaren av de öppna frågorna kategoriserades och 
analyserades tillsammans med förkodningen för att dra slutsatser.  
  
Enligt 2.2.3 kan färg bidra till att länka samman objekt samt används för att attrahera, informera och 
att marknadsföra artefakten. Detta stärks av enkätsvaren som berör Cateringmeny 2, där 
respondenterna ansåg att färganvändningen av tre färger tillförde liv, var inbjudande och skapade 
dynamik. Dock talar varken Zappaterra eller Hanafy och Sanad om hur färger kan användas 
specifikt, exempelvis genom lämpligast antal eller placering av färger. Däremot visade enkäten att 
merparten av respondenterna upplevde att användningen av en färg i Cateringmeny 1 var positivt 
och kontinuerligt (trots att det ibland kunde upplevas som statiskt och tråkigt). Respondenterna 
ansåg att användningen av en färg bidrog mer till enhetlighet jämfört med Cateringmeny 2 och 
Cateringmeny 3 som hade fler färger. Emellertid upplevdes även färganvändningen i Cateringmeny 2 
som positivt eftersom det gav liv, dock tillförde det inte mer enhetlighet än Cateringmeny 1. Likaså 
upplevdes färgerna i Cateringmeny 3 som mindre enhetliga. Anledning till detta var att 
respondenterna ansåg användningen av fem olika färger som rörigt och osammanhängande vilket gav 
ett negativt intryck. Resultatet stöds av Pieters et al. (2010) teori om att komplexitet i design gällande 
färg, ljus och kanter kan skada varumärkets identitet om det används på ett inkonsekvent och icke 
sammanhängande sätt (se 2.2.3). Enligt resultaten från designfas 1 är således användningen av en färg 
mest passande för att ge ett enhetligt intryck.      
  
Angående rytmen förklarar Bergström att ett variabelt förstärkningschema kan uppfattas som 
stimulerande och lockande (se 2.2.4, rytm) vilket var tydligt i kommentarerna angående Cateringmeny 
3 där respondenterna upplevde att rytmen varierande vilket gjorde det “roligare att läsa”. Likaså 
uppskattades variationen av sidmallar i Cateringmeny 2 då respondenterna upplevde detta som 
”roligt” med förändring. Anledningen till varför Cateringmeny 2 fick fler positiva omdömen kan vara 
att enstaka respondenter upplevde att sidmallarna i Cateringmeny 3 blev för spretigt och att layouten 
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inte var lika lättöverskådlig. Rytmen och resultaten från Cateringmeny 2 stämmer överens med 
Bergströms teori om att ett kontinuerligt förstärkningschema (se 2.2.4, rytm) lockar mottagaren 
framåt i en text på ett enhetligt sätt då merparten av respondenterna ansåg användningen av 
sidmallarna som något positivt.        
  
Även ”bubblan” i Cateringmeny 2, som flyttades regelbundet på varannan sida, upplevdes som mer 
positivt än negativt jämfört med Cateringmeny 1 och Cateringmeny 3. (se 4.1.6) Trots att rytmen av 
”bubblan” ansågs bättre i Cateringmeny 2 än Cateringmeny 3 var skillnaden mycket liten. En 
respondent uppmärksammande att det var svårare att lägga märke till ”bubblan” i Cateringmeny 3, 
som i de föregående alternativen alltid var gul, eftersom den ibland smälte in i bilderna. En annan 
respondent nämnde att kombinationen av det korta formatet och den stora variationen i ”bubblans” 
placering och färg gjorde att kontinuiteten minskade i Cateringmeny 3. Samtidigt upplevdes 
Cateringmeny 1 för statisk då ”bubblan” inte alls flyttade på sig. Detta stärks av Jais-Nielsen som 
förklarar att regelbunden strukturering som upprepning av liknande element skapar rytm, men även 
att variation och avbrott är bra för att undvika monotoni (se 2.2.4, samstämmighet). Resultaten visar 
därmed att Cateringmeny 2 hade den mest passande balansen mellan variation och rytm, samtidigt 
som den tillförde enhetlighet enligt respondenterna i enkäten. 
  
För mycket variation i grundläggande element så som huvudrubriker var däremot inte uppskattat. 
Respondenterna ansåg att det inte gick lika snabbt att hitta huvudrubrikerna och att intrycket i 
Cateringmeny 3 blev osammanhängande (se 4.1.6). Resultatet stämmer även överens med Chans 
(2012) förklaring om att regelbundet användande av element kan resultera i en mindre stadig rytm (se 
2.2.4). För huvudrubrikerna ansågs Cateringmeny 1 bäst eftersom det var lättast att hitta när 
huvudrubrikerna låg på samma plats (se 4.1.6). 
  
Sammanfattningsvis visar resultaten från designfas 1 att det gäller att ha en balans mellan variation 
och kontinuitet. Det som tas vidare som grund för designfas 2 är där av: 

- Begränsning till en färg (från Cateringmeny 1) 
- Kontinuerlig rubriksplacering (från Cateringmeny 1) 
- Medel-regelbunden placering av grafiska element (från Cateringmeny 2) 
- Två sidmallar för en medel-regelbunden rytm (från Cateringmeny 2) 

4.2 Designfas 2 
Nedan beskrivs hur designfas 2 utfördes med start i att utforma material till den kvalitativa studien 
och hur resultatet från designfas 1 implementerades. Vidare redovisas intervjutillfällets 
genomförande där det nuvarande marknadsföringsmaterialet jämfördes med det omdesignade 
marknadsföringsmaterialet. Därefter redovisas resultat och analys. 

4.2.1 Urval av trycksaker 
Marknadsföringsmaterialet som omdesignades i designfas 2 var Fiskexportens nuvarande artefakter 
(Grupp A): Delikatesser från havet (artefakt 1), Svenska Sillklassiker (artefakt 2) och Cateringmeny (artefakt 3) 
(figur 19). Dessa tre valdes eftersom de har olika syften och olika utseenden vilket gav bättre 
förutsättningar till förändring av layouten. Det textuella och bildmässiga av originalinnehållet behölls 
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till största mån vid utformningen av det omdesignade arefakterna (Grupp B), detta för att kunna göra 
en mer rättvis jämförelse av specifikt layouten på marknadsföringsmaterialen. 
 
Grupp A: Nuvarande marknadsföringsmaterial (figur 19, artefakt 1, 2 och 3)  
Grupp B: Omdesignade marknadsföringsmaterial (figur 20, artefakt 1, 2 och 3)  

4.2.2 Utformning av material 
Resultatet från designfas 1 togs vidare till designfas 2 för att implementeras tillsammans med fasta 
layoutprinciper på tre olika artefakter, dessa valdes ut från Fiskexportens nuvarande 
markandsföringsmaterial (figur 19). Genom att applicera samma layoutprinciper på samtliga tre 
artefakter undersöktes om layoutprinciperna fungerade för att skapa enhetlighet mellan olika 
artefakter i jämförelse med det nuvarande marknadsföringsmaterialet som inte använde 
layoutprinciper konsekvent. 
  
För att omdesigna det nuvarande markandsföringsmaterialet (figur 20) användes Adobe Indesign. 
Det skapades ett 12 kolumns gridsystem som applicerades på samtliga artefakter med samma topp- 
och bottenmarginal. Artefakt 1 och 2 hade samma format (294x210 mm) tillskillnad från artefakt 3 
(120x315 mm) som har andra yttermarginaler anpassade till det smala formatet. Det användes samma 
teckensnitt, teckengrad och vikt samt att grafiska element (”bubblan” och tonplattor) och färg 
användes konsekvent genom varje artefakt enligt teorierna och resultaten från designfas 1 (figur 20). 
Bilderna som användes kom från Fiskexportens bildbank samt privat från försäljningschefen. Bilder 
som företaget inte fick tag i ersattes med bilder från internet.  
  
Eftersom pappersval kan göra stor skillnad för helhetsintrycket printades alla artefakter, både 
Fiskexportens nuvarande och det omdesignade, på vanligt vitt papper för att få en så likvärdig 
jämförelse som möjligt.  
 

 
     artefakt 1   artefakt 2   artefakt 3 

Figur 19 - Utdrag ur Grupp A, för hela se bilaga 1 
 



 

 30 

 

 
     artefakt 1   artefakt 2    artefakt 3 

Figur 20 - Utdrag ur Grupp B, för hela se bilaga 6 
 

4.2.3 Utformning av intervjuguide  
Vid utformning av intervjuguiden (bilaga 7) till designfas 2 användes Creswells modell för kvalitativa 
intervjuer. Vilket innebär att fysiska öga-mot-öga intervjuer genomfördes med en respondent åt 
gången. Detta för att respondenterna skulle diskutera och analysera deras upplevelse av Grupp A 
(figur 19) respektive Grupp B (figur 20), samt att respondenterna inte skulle kunna påverkas av 
varandra utan ge sin personliga åsikt. Bryman (2008) skriver om att semistrukturerade intervjuer kan 
byggas upp av teman vilket möjliggör att respondenterna har frihet att utforma svaren på egen hand. 
Utifrån detta skapades tre öppna frågor, där en av dessa ställdes på slutet efter att respondenten 
genomfört analys av Grupp A samt Grupp B. För att motverka att frågorna uppfattades som ledande 
ställdes samma frågor i Grupp A som Grupp B.   

4.2.4 Respondenter 
Liksom i designfas 1 behövde respondenterna en viss typ av kunskapsnivå inom ämnet grafisk design 
för att kunna medverka i intervjun. Därför användes ett stratifierat urval (se 3.3.1). Det stratifierade 
urvalet utgjordes av tredjeårsstudenter från GDK eftersom de hade längre erfarenhet av grafisk 
design vilket var mer passande då de kvalitativa intervjuerna gick in på djupet angående den upplevda 
effekten av det omdesignade marknadsföringsmaterialet. Dessa studenter hade däremot inte svarat 
på enkäten i designfas 1 eftersom det hade riskerat att påverkas på ett positivt eller negativt sätt.  

4.2.5 Intervjutillfället 
De kvalitativa intervjuerna för designfas 2 var av semistrukturerad form för att fritt låta 
respondenterna uttrycka sina åsikter. Alla intervjuer utfördes i samma sal och dag på Linköpings 
Universitet, Campus Norrköping. Genom att använda ett familjärt område som respondenterna var 
vana vid minskade risken för att främmande faktorer skulle kunna påverka respondenterna. 
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Intervjuerna hölls enskilt med varje respondent. För att inte riskera att missa något viktigt spelades 
alla respondenter in, med deras godkännande. Varje respondent intervjuades av en i projektgruppen 
medan den andra projektgruppsmedlemmen antecknade och ansvarade för ljudinspelningen. 
Intervjuaren utgick ifrån den intervjuguide som skapats, då frågorna var av öppen karaktär fick 
intervjuaren fritt vägleda respondenten genom intervjun. Respondenten fick först se Fiskexportens 
nuvarande material (Grupp A) där denne började med att diskutera kring enhetligheten gällande 
framsidorna på de tre artefakterna (figur 19). När respondenten kände sig klar gick intervjuaren 
vidare till artefakternas insida där samma procedur utfördes genom att diskutera kring artefakternas 
enhetlighet sinsemellan. När respondenten kände sig klar med Grupp A gick intervjuaren vidare till 
det omdesignade markandsföringsmaterialet i Grupp B (figur 20) där respondenten fick svara på 
samma frågor som i Grupp A. Efter att båda grupperna diskuterats fick respondenten göra en kort 
sammanfattning av helhetsintrycket av de båda grupperna. Under intervjun följdes ordningsföljden 
av intervjuguiden, men eftersom frågorna var öppna fick intervjuaren ibland vägleda respondenten 
för att denna skulle veta vad den skulle svara på. 

4.2.6 Resultat av data 
Nedan redovisas insamlad data från designfas 2. I denna fas undersöktes den upplevda effekten av 
tryckt markandsföringsmaterial uppbyggda av konsekvent använda layoutprinciper och tryckt 
markandsföringsmaterial med icke konsekvent användning av layoutprinciper. För att sammanställa 
all data från intervjun granskades respondenternas svar vilket ledde fram till att en tematisering 
senare genomfördes. Tematiseringen byggdes upp av följande teman: användning och placering av 
objekt, användning av färg, användning av teckensnitt och enhetlighet. Varje tema innehåller resultat 
från Grupp A respektive Grupp B. 
  
Användning och placering av objekt 
Grupp A: Respondenterna upplevde att de grafiska elementen skiljde sig åt mellan artefakterna i dess 
former, färger och antal. Respondent 1 och 4 nämnde att det fanns vita tonplattor på framsidorna av 
artefakt 2 och 3 men inte på artefakt 1. Respondent 3 ansåg att artefakt 3 innehöll mjuka former 
tillskillnad från artefakt 1 och 2 vilka innehöll hårda former. Respondenterna ansåg att placeringen 
och linjering av logotyp, rubriker, bilder och grafiska element skiljde sig mellan alla tre artefakter. 
Vidare menade respondent 2 och 5 att artefakterna hade varit mer enhetliga om objekten hade varit 
placerade på samma ställe på alla artefakter. Respondent 6 ansåg däremot att bild och text var 
placerade i anslutning till varandra i artefakt 1 och 3 vilket bidrog till att hen förstod vilken text som 
tillhörde vilken bild. Dock menade samtliga respondenter att layouten i helhet skiljde sig ifrån 
varandra mellan de olika artefakterna. 
  
Grupp B: Användningen av grafiska element ansåg respondenterna var enhetliga då de ansåg att 
upprepade element användes i samtliga artefakter. Däremot uppmärksammade respondent 3 att 
framsidan av artefakt 1 inte hade en matbild på framsidan och att den därför stack ut lite från de 
andra artefakterna eftersom den skulle kunna handla om något annat. Den vita tonplattan på 
artefakternas framsidor ansågs binda ihop artefakterna. Dock ansåg respondent 5 att det var 
förvirrande med svarta tonplattor på insidan av alla artefakter eftersom det var vitt på framsidan. 
Vidare menade respondenterna att artefakterna var sammanhängande dels på grund av att ”bubblan” 
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upprepades i alla artefakter. Dock påpekade vissa av respondenterna att den enbart fanns på 
framsidan av artefakt 3 men inte på framsidorna av artefakt 1 och 2. Trots detta menade 
respondenterna att det inte påverkade enhetligheten då den gula färgen på ”bubblan” var samma 
som den gula färgen i logotypen.  
 
De svarta tonplattorna som använts i artefakternas uppslag ansågs vara genomgående mellan 
artefakterna. Intrycket respondenterna fick av placering av objekt var att artefakterna var enhetliga 
och att placeringen av grafiska element, rubriker och logotyp bidrog till att binda ihop artefakterna. 
Respondenterna ansåg att den svarta tonplattan var genomgående på insidan av alla artefakter vilket 
respondenterna menade bidrog till att binda ihop artefakterna. Vidare menade respondent 3 att 
artefakt 2 i Grupp B var mer strukturerad än motsvarande artefakt i Grupp A, och att detta bidrog 
till en lättare läsbarhet. Respondenterna nämnde även att bilderna på framsidorna låg på samma höjd 
samt att avståndet från ovankant på bild till huvudrubrik var samma på alla framsidor. Vidare 
nämnde respondenterna att avståndet även var lika från bildens nedankant till logotypen. Respondent 
5 talade om hierarki då hen ansåg att artefakt 2 i Grupp B hade en tydligare hierarki än motsvarande 
artefakt i Grupp A då hen förstod vilken text som hörde till vilken bild. 
  
Användning av färger 
Grupp A: Angående färganvändningen i artefakterna skiljde sig respondenternas svar från varandra 
samt deras intryck av artefakterna. Två av respondenterna ansåg att färgerna på framsidorna följde 
ungefär samma färgton vilket de ansåg vara enhetligt, medan tre respondenter menade att färgerna 
skiljde sig åt. Vidare menade respondent 7 att artefakt 3 hade en annan färgskala gentemot artefakt 1 
och 2. Respondent 2 och 3 förklarade att färgen på de grafiska elementen var enhetliga, men 
respondent 7 ansåg att artefakt 3 innehöll färger som inte upprepade sig i artefakt 1 eller 2. 
  
Grupp B: Merparten av respondenterna ansåg att färgerna svart och gult på grafiska element band 
ihop artefakterna och bidrog till att det var tydligt att artefakterna hörde ihop. Respondent 1 föreslog 
däremot att vita linjer kanske skulle vara att föredra istället för de svarta i artefakt 3 eftersom de 
andra artefakterna är ljusare. Det ansågs däremot inte störa intrycket för mycket eftersom även den 
nedre svarta tonplattan var genomgående i alla artefakter. Respondenterna ansåg även att den gula 
färgen på ”bubblan” inte var lika negativt utstickande i Grupp B som i Grupp A då denna 
upprepades i alla artefakter samt att färgen togs upp i logotypen. Vidare menar respondent 5 är den 
vita tonplattan i botten på framsidorna gör att artefakterna är sammanhängande. 
  
Användning av teckensnitt 
Grupp A: Många respondenter ansåg att teckensnitten inte användes konsekvent. Respondent 1 och 3 
ansåg att teckensnitten på rubrikerna inte var av samma font på framsidorna medan respondent 5, 6 
och 7 ansåg det var samma font satta i olika vikter. Vidare menade respondenterna att användningen 
av text och teckensnitt skilde sig mellan artefakternas uppslag. Respondent 1 registrerade att 
underrubrikerna var satta i versaler i artefakt 1 och gemener i artefakt 2, hen ansåg detta vara 
förvirrande. 
  
Grupp B: Angående teckensnitten som använts i artefakterna ansåg respondenterna att dessa var 
positivt genomgående i alla tre artefakter. Respondenterna nämnde att rubrikerna var satta i samma 
font samt var placerade på samma ställen mellan de olika artefakterna. Dock nämnde respondent 3 
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att rubrikerna i artefakt 3 var placerade vertikalt istället för lodrätt vilket var utstickande, men att 
detta inte påverkade enhetligheten då rubrikerna hade samma font genomgående i alla rubriker i 
artefakterna. 
  
Enhetlighet 
Grupp A: Merparten av respondenterna nämnde att utan logotypen hade artefakterna uppfattats 
komma från olika företag, pga. objekt och dess placering, färger och icke konsekvent användande av 
teckensnitt i alla artefakter. Respondent 3 ansåg däremot att innehållet på artefakternas framsidor var 
relativt centrerade kring en mittaxel vilket bidrog till att artefakterna var lite enhetliga.  
 
Respondenterna menade att det generella uttrycket inte var enhetligt mellan artefakterna och att 
layouten mellan dem skilde sig från varandra. Respondent 3 nämnde att bilderna gjorde artefakterna 
lite enhetliga på grund av dess färger. Vidare talade respondent 2 om att artefakt 2 och 3 var 
enhetliga då hen ansåg dem vara avskalade och använde sig av svart och vit. Dock upplevde 
respondent 4 att artefakt 1 och 2 var enhetliga. 
 
Grupp B: Ett generellt intryck bland respondenterna var att artefakterna från Grupp B var från 
samma företag då det visuella uttrycket ansåg enhetligt för de olika artefakterna. Respondent 3 
nämnde att detta bidrog till att företaget hade en tydlig identitet. Vidare menade samtliga 
respondenter att artefakterna var enhetliga då ”bubblan”, teckensnitt, placering och färger var 
konsekvent använda. Vidare nämner respondent 6 att dispositionen av innehållet i artefakterna är 
identiska i Grupp B vilket gör att artefakterna känns sammanhållna. 

4.2.7 Analys av designfas 2 
Nedan följer analys av data i designfas 2 utifrån teorier om layoutprinciper indelat i samma teman 
som användes för att koda av data. Analysen används för att ge svar på forskningsfråga 3. 
  
Användning och placering av objekt 
Enligt 2.2.2 möjliggör layout att bilder, text och andra grafiska element samverkar för att tillsammans 
skapa en form som är samlad och konsekvent. Vidare är gridsystem, även kallad linjering, en av 
grundstenarna när det gäller layout (se 2.2.1). Teorin stärks av resultaten i designfas 2 då 
respondenterna ansåg att artefakterna i Grupp B var sammanhängande på grund av placering av 
grafiska element, logotyp, rubriker, textblock och bilder. Resultaten tyder på att en konsekvent 
användning av ett gridsystem bidrar till en sammanhängande layout. Detta ansåg respondenterna inte 
hade skett i Grupp A då de ansåg att grafiska element, logotyp, rubriker, textblock och bilder var 
placerade på olika ställen och avstånd till andra objekt i de tre artefakterna. Vilket respondenterna 
ansåg gav ett osammanhängande intryck (se 4.2.6). Detta stämmer vidare överens med teorin i 2.2.4 
(samstämmighet) där det förklaras att placering av objekt på olika ställen kan leda till att mottagaren inte 
känner igen varumärket och att uppskattning för företaget minskar. Därmed kan ett konsekvent 
användande av visuella element leda till snabbare igenkänning och uppskattning av varumärket (2.2.4, 
samstämmighet) samt att regelbunden strukturering (2.2.4, rytm) kan vara bra för att undvika monotoni. 
Detta var tydligt i resultaten av Grupp B där respondenterna upplevde att upprepning av grafiska 
element som de svarta tonplattorna på insidan, de vita tonplattorna på framsidorna och den gula 
”bubblan” bidrog till att binda ihop artefakterna samt att upprepningen av grafiska element bidrog 
till igenkänning av företaget. En respondent uppmärksammade att det endast fanns svarta 
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avgränsningar i artefakt 3 i Grupp B vilket var utstickande, men att dessa inte påverkade 
enhetligheten. Resultaten styrks upp av 2.2.4, rytm där Chang et al. (2007) beskriver att 
återkommande former skapar ett mönster vilket enligt Bergström (2015) hjälper mottagaren framåt.  
 
Artefakt 2 i Grupp B upplevdes som mer lättförstådd än motsvarande artefakt i Grupp A, 
respondenterna ansåg att detta berodde på hur objekten hade placerats på sidorna i Grupp A. 
Respondent 5 utvecklade med att nämna att detta berodde på att artefakt 2 hade en tydligare hierarki 
än motsvarande i Grupp A. Detta kan bero på att layouten i Grupp A inte använt kontrast (se 2.2.4, 
kontrast) som i sin tur leder till att hierarkin blir otydlig (se 2.5) vilket hade skett i artefakt 2 i Grupp 
A. Förklarat i 2.5 är hierarki en nödvändighet i layout för att mottagaren ska förstå budskapet. I 
Grupp B förklarade en respondent att användningen av de grafiska elementen och layouten i helhet 
var mer strukturerad och att detta bidrog till läsbarheten. Detta stöds av 2.2.3 (form och placering) där 
det förklaras att form och placering är en nödvändighet i visuell kommunikation, då det kan vägleda 
mottagaren genom att exempelvis placera objekt som tillhör varandra i anslutning till varandra. 
  
Respondent 6 nämnde att placeringen av text med tillhörande bild i artefakt 1 i Grupp A bidrog till 
att de förstod vilken text som hörde till vilken bild. Även respondent 5 upplevde samma tillhörighet 
fast på artefakt 3. Enligt 2.2.3 (form och placering) är det en nödvändighet i visuell kommunikation att 
mottagaren förstår budskapet med artefakten. Respondenternas svar visade också att närhetenslag 
(2.2.3, form och placering) kan användas som ett effektivt verktyg för visuell kommunikation. Några 
respondenter nämnde dock att innehållet i artefakt 2, Grupp A, var svårförstått då placering av 
objekt var inkonsekvent. Detta visar även att gestaltlagar är ett effektivt verktyg för att skapa visuell 
kommunikation. 
  
Användningen av färg 
En annan grundsten i layout är färg (se 2.2.3) eftersom det kan användas för att attrahera, informera 
och marknadsföra artefakten. Färg kan även användas för att länka samman element (se 2.2.3) samt 
för att knyta ihop sidor (se 2.2.4, samstämmighet). Teorierna stärks av respondenternas åsikter som var 
att enhetlighet skapades i Grupp B pga. att färg användes konsekvent mellan sidor och artefakter. 
Däremot var respondenternas åsikter om färganvändning i Grupp A splittrade då några respondenter 
ansåg det relativt enhetligt och andra inte, men ett generellt intryck från respondenterna var att 
färgerna kunde varit mer enhetliga. Respondenterna som inte ansåg dem enhetliga menade att 
färgerna i artefakt 2 och 3 skiljde sig mot artefakt 1, vilket kan leda till en negativ konnotation till 
företaget eftersom konsumenter snarare förväntar sig se något som överensstämmer med tidigare 
förväntningar då det kan bidra till uppskattning till företaget (2.2.4, samstämmighet).  
  
Användningen av teckensnitt 
Enligt 2.2.4 (samstämmighet) kan användningen av olika teckensnitt bidra till splittring och endast ett 
begränsat antal borde användas. Detta stärks av respondenterna i undersökningen då de ansåg att 
teckensnitten i Grupp A skilde sig ifrån varandra gällande font, vikt, teckengrad och hur de användes 
i artefakterna. Genom att upprepade gånger placera text i samma teckensnitt bidrar till att skapa en 
enhetlighet (2.2.4, samstämmighet) då upprepning bidrar till en visuell rytm som hjälper mottagaren 
framåt (2.2.4, rytm). På grund av detta uppleves inte de vertikala rubrikerna i artefakt 3 i Grupp B 
som störande för enhetligheten. Grupp B utformades med detta i åtanke och som teorin 2.2.4 
(samstämmighet) föreslår ansåg respondenterna att placeringen av rubriker var enhetliga. 
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Enhetlighet 
Enligt 2.2.1 är ett gridsystem (även kallad linjering) ett sätt att strukturera upp en layouts innehåll och 
detta bidrar till att skapa en enhetlig layout mellan flera sidor i ett dokument. På grund av detta var 
artefakterna i Grupp B uppbyggda av samma gridsystem, teckensnitt och färger samt att de grafiska 
elementen användes på ett konsekvent sätt men med variation i placering och bilder. En respondent 
nämnde dock att framsidan av artefakt 1 i Grupp B inte gick i samma ton som de andra artefakterna 
eftersom den inte hade en bild på mat på framsidan, men helheten upplevdes ändå som enhetlig. 
Resultaten visar, som teorin föreslår, att det konsekventa användandet av visuella element i Grupp B 
var en bidragande faktor till att respondenterna upplevde layouten som enhetlig mellan artefakterna 
(se 4.2.6, enhetlighet). För Grupp A, där ett specifikt gridsystem inte användes konsekvent, ansågs 
uttrycket inte enhetligt eftersom layouten mellan artefakterna skiljde sig från varandra enligt 
respondenterna (se 4.2.6, enhetlighet). En respondent upplevde däremot att innehållet i Grupp A var 
relativt centrerat vilket kan tillföra enhetlighet mellan artefakterna. Dock bidrog det inkonsekventa 
användandet av olika teckensnitt, placering och grafiska element till att rytmen inte upplevdes 
enhetlig i Grupp A, eftersom rytm handlar om en genomgående rörelse i ordnad progression (2.2.4, 
rytm). Dessa irreguljära intervaller med element (i Grupp A) kan resultera i en rytm som inte är lika 
stadig som en regelbunden. Resultatet leder till att mottagaren inte förstår budskapet med innehållet i 
artefakten (se 2.2.4, rytm), vilket upplevdes framförallt i artefakt 2, Grupp A, där respondenterna 
förklarade att de inte visste vad de skulle läsa först. Vidare kan ett inkonsekvent användande av 
objekt leda till att mottagaren inte känner igen det visuella uttrycket, vilket enligt 2.1 stör 
perceptionen. Skapandet av design som inte är tvetydlig samt att placera viktig information på 
konsekventa platser hjälpen mottagaren att förstå budskapet. Genom att upprepa färg, placering och 
element regelbundet kan mottagaren identifiera mönster (se 2.1). I Grupp B ansåg deltagarna att 
upprepningen av färger, grafiska element och placering av objekt som konsekvent vilket i sin tur 
bidrog till att de förstod att alla artefakter kom från samma företag. I Grupp A påpekade deltagarna 
däremot att artefakterna såg ut att komma från olika företag på grund av dess olika uttryck. 
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5 Slutsatser 
Nedan redovisas slutsatser för studien utifrån respektive forskningsfråga. Dessa svarar i sin tur på 
syftet (se 1.4) om vilka layoutprinciper som är nödvändiga för att skapa en enhetlig visuell 
kommunikation för tryckt marknadsföringsmaterial. Slutsatserna grundas på studiens teorier, resultat 
och analys.   
 
1. Vilka layoutprinciper finns till hands vid designarbetet av visuell kommunikation? 
Layoutprinciper som finns till hands vid designarbetet av visuell kommunikation är: gridsystem, 
sidmallar, designelement (färg, form och placering), designprinciper (kontrast, rytm, samstämmighet) och 
hierarki (se 2).  
 
2. Hur kan layoutprinciper implementeras på tryckt marknadsföringsmaterial för att skapa 
en enhetlig kommunikation? 
För att kunna svara på forskningsfråga 2 genomfördes designfas 1 där layoutprinciperna delades in 
som rörliga respektive fasta (se 4.1.1). Resultatet var att använda de rörliga layoutprinciperna genom 
begränsning till en färg, kontinuerlig rubriksplacering, medel-regelbunden placering av grafiska 
element, och användandet av två sidmallar genomgående i materialet. Tillsammans tillför de en 
enhetlig layout genom en artefakt.  
    
3. Vilken upplevd effekt har dessa layoutprinciper på mottagaren gällande tryckt 
marknadsföringsmaterial genom olika artefakter? 
Genom att i designfas 2 undersöka den upplevda effekten på mottagaren visade resultatet att 
layoutprinciper funna i designfas 1 ger ett enhetligt visuellt intryck genom olika artefakter.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel har en kritisk granskning av slutsatserna på respektive forskningsfråga diskuterats.  
Även frågor angående reliabilitet och validitet tas upp, samt övriga aspekter kring studien.  

6.3 Resultatdiskussion 
Vilka layoutprinciper finns till hands vid designarbetet av visuell kommunikation? 
Teorin i denna studie har fungerat som ett ramverk för att kunna svara på forskningsfråga 1 och 
därmed en del av studiens syfte. Teorin verkade även för att motivera designlösningar i designfas 1 
och 2. Genom att studera litteratur och vetenskapliga artiklar kartlades teorier om vilka 
layoutprinciper som finns till hands vid designarbetet av visuell kommunikation.  
  
Problematiken med att hitta lämpliga teorier för att kunna besvara forskningsfråga 1 ledde till att det 
definierades två grupper av layoutprinciper: rörliga och fasta. I och med att projektgruppen själva 
kompletterade redan definierade layoutprinciperna (fasta) med rörliga layoutprinciper genom en 
kvantitativ enkät kan validiteten anses svag. Dock ansågs detta som nödvändigt för att kunna ta nästa 
steg i processen vilket var att implementera funna layoutprinciper på tryckt markandsföringsmaterial.    
  
Valda teorier om layoutprinciper har granskats och dess trovärdighet har diskuterats innan 
användning. Samtliga teorier var valda ur akademiska databaser där ett urval av akademisk granskade 
forskningsrapporter studerades för att teorierna skulle hålla en akademisk nivå. Teorier som använts 
ur studentlitteratur har kompletterats med akademisk forskning. Fördelen med att komplettera 
studentlitteratur med akademisk forskning har lett till ett brett teoriramverk som uppnår en 
akademisk höjd. 
 
Hur kan layoutprinciper implementeras på tryckt marknadsföringsmaterial för att skapa en 
enhetlig kommunikation? 
För att kunna besvara forskningsfråga 2 implementerades rörliga layoutprinciper på tre olika versioner 
av Cateringmenyn (Bilaga 2, 3, 4) som sedan testades genom en kvantitativ enkät. Resultatet från 
undersökningen visade hur rörliga layoutprinciper bör användas (se 5). Dock kan validiteten i detta 
resultat diskuteras då det enbart 20 av ca 360 respondenter svarade. Enkäten skickades ut till 
respondenternas studentmail i förhoppning om att nå dem då ett inlägg på Facebook ansågs riskera 
att försvinna i flödet. Trots detta blev utfallet av enkäten minimalt och nådde precis 
minimumgränsen på 20 svar.  Det låga responsantalet bidrog till att en del av svaren i enkäten var 
spridda men det kunde ändå utläsas trender i responsen som ledde till att svaren kunde tas vidare till 
designfas 2. 
  
De funna faktorerna gällande färg inom de rörliga layoutprinciperna kunde diskuteras då enbart en 
färg kan uppfattas som monoton och tråkig samt att det inte kan användas i arbetet när färgkodning 
måste vara en del av artefakten. Vidare kunde även resultatet av kontinuerlig rubriksplacering i 
designfas 1 ifrågasättas då även detta kunde uppfattas som tråkig och monoton. Trots dessa 
motstridigheter till resultatet i designfas 1 visade resultatet enbart hur rörliga layoutprinciper bör 
användas för att skapa en enhetlig kommunikation och inte vad som är estetiskt tilltalande. Det hade 
varit önskvärt att kombinera teorier om layoutprinciper tillsammans med vad som människan 



 

 38 

uppfattar som estetiskt tilltalande men då hade projektgruppen varit tvungna att gå in mer på 
perception och konnotation vilket hade resulterat i en mer omfattande undersökning. 
 
Vilken upplevd effekt har dessa layoutprinciper på mottagaren gällande tryckt 
marknadsföringsmaterial genom olika artefakter? 
Slutresultatet från studien visade att funna layoutprinciper var ett effektivt verktyg för att skapa 
enhetlig visuell kommunikation då respondenterna ansåg att marknadsföringsmaterialet i Grupp B 
upplevdes som markant mer enhetligt än Grupp A. Detta resultat stämde överens med 
undersökningens teorier. 
  
När marknadsföringsmaterialet skapades togs det hänsyn till Fiskexportens nuvarande 
marknadsföringsmaterial för att respondenterna i den kvalitativa undersökningen skulle ha samma 
utgångspunkt i Grupp A som Grupp B. Skulle marknadsföringsmaterialet i Grupp B ha ett annat 
innehåll med andra grafiska element och bilder skulle detta kunna påverka respondenterna då det 
hade blivit svårare att jämföra artefakterna mellan grupperna. Dock hade vissa bilder tagits från 
internet då motsvarande inte fanns till förfogande hos Fiskexporten. Bilden på framsidan samt första 
bilden på uppslaget i artefakten Svenska Sillklassiker och tre bilder i Delikatesser från havet togs från 
internet. Artefakten Delikatesser från havet innehöll även bilder från Cateringmenyn som den nuvarande 
Delikatesser från havet inte gör. 
  
Under intervjuerna i designfas 2 nämnde några av respondenterna att artefakterna inom Grupp A 
respektive Grupp B verkade ha olika syften och därmed olika målgrupper, vilket är korrekt. På grund 
av detta är det viktigt att behålla en tydlig vaurmärkesidentitet som förstärks av en enhetlig visuell 
kommunikation. Respondent 4 nämnde att Fiskexporten troligtvis hade försökt anpassa deras 
nuvarande artefakter efter artefakternas individuella målgrupp och på grund av detta tappat 
företagets varumärkesidentitet längs vägen. För att upprätthålla företagets varumärkesidentitet kan 
layoutprinciper vara ett steg på vägen då de ger möjlighet till att skapa en enhetlig visuell 
kommunikation genom olika artefakter i företagets marknadsföringsmaterial. 
  
Det skulle ha varit önskvärt att applicera funna layoutprinciper på fler företags 
marknadsföringsmaterial än bara Fiskexporten för att få en högre reliabilitet på studien. Trots att det 
endast används ett företag i denna undersökning anses utfallet vara tillräckligt för att kunna säga att 
layoutprinciper bidrar till en enhetlig visuell kommunikation. 
  
En fråga som dök upp under arbetet var om färgblindhet har tagits i beaktning. Då detta inte var 
fokus i studien togs detta inte med i undersökning. Dock är färgblindhet en mycket intressant aspekt 
att diskutera inom design då det påverkar hur mottagaren uppfattar färg och därmed designen i dess 
helhet vilket i en förlängning kan påverka om mottagaren uppfattar den visuella kommunikationen 
som enhetlig.  

6.4 Framtida studier 
Nedan redovisas eventuella framtida studier inom layoutprinciper och enhetlig visuell 
kommunikation. I denna studie finns det aspekter som inte blivit tillräckligt uträtta men som anses 
vara värda att ta vidare till framtida studier.  
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En framtida studie skulle kunna undersöka hur layoutprinciper bör användas i relation till 
människans färgperception. Då olika individer har tidigare erfarenheter samt olika förutsättningar 
kan detta vara intressant att applicera i layoutarbetet av marknadsföringsmaterial för att se hur 
perception påverkar visuell kommunikation. I en sådan studie skulle undersökningen kunna gå ut på 
om och hur färgblindhet påverkar enhetligheten i visuell kommunikation. 
  
Eftersom studien i denna rapport endast genomförts på ett fåtal designstudenter vid Linköpings 
Universitet skulle det även vara intressant att undersöka andra målgruppers åsikter, så som 
människor från andra kulturer än Skandinavien. Därefter kan en jämförelse göras och se om 
resultaten skiljer sig mellan kulturer och vad det kan bero på.  
  
För att öka validiteten och reliabiliteten i denna studie kan framtagna layoutprinciper appliceras på 
flera olika företag för att se om resultaten leder till samma slutsats som studien i denna rapport. 
Detta för att undersöka om layoutprinciperna är applicerbara över flera företag.  
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Bilaga 1 - Fiskexportens nuvarande marknadsföringsmaterial  
Figur 1: Delikatesser från havet 
 
 

 

 
 



 
 

 

 
   



 

 
   



 

 
   



Bilaga 1 - Fiskexportens nuvarande marknadsföringsmaterial  
Figur 2: Sillklassiker 
 

 
 

 



Bilaga 1 - Fiskexportens nuvarande marknadsföringsmaterial  
Figur 3: Careringmeny 

 

 



 
 

 
 
 
   



 
   



 
   



 



Bilaga 2  
Cateringmeny 2 - Kontinuerlig rytm 

 



 
 



 
 



 
 



 



Bilaga 3  
Cateringmeny 2 - Medel-regelbunden rytm 

 

 
 
 



 

 



 
 



 
 



 



 

Bilaga 4   
Cateringmeny 3 - Varierande rytm 
 

 



 

 



 

 



 



 

 
 



Bilaga 5  
Intervju guide designfas 1 
Enkäten nedan använes för att undersöka de tre alternativen av Cateringmenyn. 
 

Layoutprinciper och enhetlighe t 
Denna enkät är del av vårt exjobb där vi undersöker layoutprinciper inom grafisk design. Du 
kommer få bläddra igenom tre olika versioner av en broschyr. Som deltagare är du anonym och 
svaren kommer användas i utbildningssyfte. Enkäten tar max 5-10 minuter, tack på förhand!  
 
Alternativ 1 
Bläddra igenom broschyren i länken först och svara sedan på följande frågor.  
Länk: https://issuu.com/michellecwchung/docs/cateringmeny_alt1 
 
* Enhetlig:  intrycket av att vara sammanhängande  
** Rytm: genomgående rörelse eller sekvens av grafiska objekt/element som upprepas mer eller 
mindre  
*** Sidmallar:  Fungerar som en övergripande mall för hur layouten ska se ut 
 

Färg 

1. Hur upplever du användningen av färger (antal, placering, på grafiska element osv.)? 

2. Vad anser du om färg(-erna) genomgående i broschyren? Bortse från färgerna i fotografierna. 

Kontinuerligt (statiskt) 

Medel 

Variabelt 

2.1 Anser du detta vara positivt eller negativt? 

(Negativt)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (Positivt) 

2.1.1 Motivera varför 

3. Anser du färgen(-erna) vara enhetliga* genom hela broschyren? Bortse från färgerna i 

fotografierna. 

(Negativt)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (Positivt) 

 

Rytm 

1. Hur upplever du användnignen av sidmallen(-ar)? 

2. Vad anser du om rytmen gällande sidmallar genomgående i broschyren? 

Kontinuerligt (statiskt) 



Medel 

Variabelt 

2.1 Anser du detta vara positivt ller negativt? 

(Negativ)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (Positivt) 

2.1.1 Motivera varför 

3. Vad anser du om rytmen gällande placering av huvudrubrik genomgående i broschyren? 

Kontinuerligt (statiskt) 

Medel 

Variabelt 

3.1 Anser du detta vara positivt ller negativt? 

(Negativ)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (Positivt) 

3.1.1 Motivera varför 

4. Vad anser du om rytmen gällande placering av grafiska element genomgående i broschyren? 

Kontinuerligt (statiskt) 

Medel 

Variabelt 

4.1 Anser du detta vara positivt ller negativt? 

(Negativ)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   (Positivt) 

4.1.1 Motivera varför 

5. Anser du rytmen vara enhetlig genom hela broschyren? 

 



Bilaga 6 -  Nyproducerat material
Figur 1: Delikatesser från havet 











Figur 2: Svenska SIllklassiker
Bilaga 6 -  Nyproducerat material



Figur 3: Cateringmeny
Bilaga 6 -  Nyproducerat material













Bilaga 7 
Figur 1: Intervjuguide Designfas 2 
  
Grupp A: Existerande material 
Vad anser du om enhetligheten av framsidorna i Grupp A? 
● Utveckla gärna, vad tycker du det är specifikt som gör respektive grupp enhetlig/inte 

enhetlig? 
  
Vad anser du om enhetligheten av innehållet i Grupp A? 
● Utveckla gärna, vad tycker du det är specifikt som gör respektive grupp enhetlig/inte 

enhetlig? 
  
Grupp B: Nyproducerat material   
Vad anser du om enhetligheten av framsidorna i Grupp B? 
● Utveckla gärna, vad tycker du det är specifikt som gör respektive grupp enhetlig/inte 

enhetlig? 
  
Vad anser du om enhetligheten av innehållet i Grupp B? 
● Utveckla gärna, vad tycker du det är specifikt som gör respektive grupp enhetlig/inte 

enhetlig? 
  
Grupp A vs. Grupp B   
Skulle du kunna sammanfatta vad du tycker skiljer sig mellan Grupp A och Grupp B? 
 

 

 

 
  



 
Figur 2: Svar från deltagarna 1-7 
  

Deltagare 1 
Grupp A 
Fråga 1: Inte enhetlig, logotypen är placerad på olika ställen, bakgrunderna är olika, en vit tonplatta i 
artefakt 2 och 3 men inte i artefakt 1. Kattegatt logotypen är där nere på artefakt 3. Färgmässigt 
stämmer de [artefakterna] hyfsat bra överens, med de mörkt blåa och det gula. Bilderna stämmer 
dock inte överens, den ena är frilagd [artefakt 1], på andra [artefakt 3] finns det en människokropp. 
Artefakt 2 och 3 är mer lika. Teckensnitt är inte likadana. Om jag hade sett dem från långt håll utan 
logga så hade jag inte trott att artefakterna kom från samma företag. 
  
Fråga 2: Artefakterna är till olika syften men artefakt 3 är ganska nice, jag gillar teckensnittet, 
bilderna och de svarta tonplattorna, det har de inte i artefakt 2. Artefakt 3 är inte lika statiskt, mycket 
mer spännande och har finare foton. Artefakt 1 är inte enhetlig, är nog bilderna och teckensnitt som 
gör det, i artefakt 1 har mer luft. Dock används det versaler i rubriker i artefakt 1 men inte i artefakt 
2. Kvalitén i fotona skiljer sig mellan artefakterna. Det är mer matkonst i artefakt 3 än artefakt 1. 
Artefakt 3 känns mycket finare än artefakt 1 som är trång och ihoptryckt. De har även skugga på 
rubrikerna i artefakt 1 som inte används i de andra artefakterna. Men det ser ut att vara samma 
teckensnitt.   
  
Grupp B 
Fråga 1: Känns mycket bättre, alla rubriker är samma, vit tonplatta, logotypen är placerad på samma 
ställe. Bilderna på framsidan är lite dovare i artefakt 1, men det gör inte så mycket. Artefakt 3 har en 
gul bubbla men denna passar bra med logotypen. Artefakt 1 har en ljusare ton än de andra. 
  
Fråga 2: Alla artefakter har svart tonplatta. Artefakt 3 och artefakt 2 är lika: bubblan, och den svarta 
tonplattan. Fotona är enhetliga, vilket är bra. Artefakt 3 är lite annorlunda med de svarta 
avgränsningarna (linjer), och ett annat teckensnitt. Men just det gör inget eftersom det är roligare än 
en linjär. Jag tycker inte avgränsningarna gör jättemycket eftersom de svarta tonplattorna är 
genomgående, men kanske att den skulle varit vit eftersom artefakt 1 och 2 är ljusare. Bilderna i 
artefakt 1 är inte lika fina, men trevligt att det är matbilder som börjar varje kapitel. Men generellt 
mer enhetligt i dessa.    
  
Jämförelse: Upplägget och layout är samma i Grupp B, elementen och färg är genomgående i alla 
tre. I den gamla [Grupp A] är rörig och för mycket. Det är en mörkblå färg, en annan blå och gul 
med annan toning och andra element. Stämmer inte överens. 
  

 
 
 
Deltagare 2 
Grupp A 



Fråga 1: Första tanken är att jag blev förvirrad hierarkimässigt, logotyperna i artefakt 3 är svåra att 
förstå, de tar ut varandra. På artefakt 1 har bilden fokus, den är talande. Artefakt 3 känns mer 
balanserad, bortsett från logotypen. Man ser den gula bubblan [artefakt 3]. I artefakt 2 blir den 
uppstaplad och tydligt. Tydlig text, man ser avsändaren, men bilden är inte så... jag gillar inte sill. 
Placering av objekt [artefakt 2]… när det tycker jag inte känns enhetligt så. Det hade varit om alla var 
på samma ställe. Artefakt 1 har inte så mycket. Alla [artefakter] har stort fokus på bilderna, sen har vi 
ränderna och bubblan som känns lite enhetlig med färgerna.    
  
Fråga 2: Känns inte enhetlig... här har vi streckkod [artefakt 1], vänsterställt [artefakt 1] vs. centrerat 
[artefakt 2]. Ser professionellt ut med sillburkarna fotade framifrån [artefakt 2]. Rubriken ”nyhet” i 
artefakt 2, men i artefakt 1 är det väldigt avskalat, finns även bild på en person i artefakt 1. 
Artefakterna känns inte enhetliga med varandra, känns inte som de kommer från samma företag. 
Artefakt 3 har restaurangfeeling, det är trevligare med inbjudande bilder och fina fat istället för 
plastförpackningar. Teckensnittet känns mer avslappnat och ger karaktär, de andra känns enkel. 
Dock är det olika teckensnitt; om man skulle fatta att artefakterna hör ihop kanske man skulle ha 
samma teckensnitt på alla.      
  
Grupp B 
Fråga 1: Här känns det mycket mer sammanhållet, rubrikerna är placerade på samma ställe, likaså 
logotypen, bilder är placerade i mitten, grafiska element hör ihop med logotypen. 
  
Fråga 2: Bubblan finns i artefakt 2 och 3 vilket känns sammanhållet. Grafiska element finns i alla 
artefakter och samma teckensnitt används, vilket är bra. Rubrikerna känns enhetliga. Även den svarta 
tonplattan är genomgående på alla artefakter. Just de stora bilderna känns som de kommer igen, 
vilket också känns inbjudande. Upplägget typ är samma. Angående färgerna: vi har det gula och 
svarta som är genomgående, och färgglada bilder på mat som känns inbjudande.   
  
Jämförelse: Just placering är en stor faktor. När de är samma blir det mer harmoniskt och det syns 
att artefakterna hör ihop [Grupp B]. Färgerna i nya [Grupp B] känns som tydligt att när de får 
användas. Bilderna är lite olika på den gamla [Grupp A].    
  

 
  



 
Deltagare 3 
Grupp A 
Fråga 1: Aha så det är samma företag, tänkte jag inte från början. Tycker inte det är enhetligt, 
formerna känns inte jätteenhetligt, de använder kurvor och runda former i artefakt 3, i den andra 
[artefakt 2] är det rakt. Färgerna på element känns som de har tänkt att de ska kännas någorlunda 
enhetligt. Bilderna har starka färger, det gör det lite enhetligt. Typsnitten i alla utom artefakt 3 kanske 
är samma… Vet inte om jag hade använt bubblan, men ofta i design så brukar man använda något 
roligare. Ganska mycket centrerat, så det känns enhetligt på alla. artefakter Om man har bilden uppe 
eller nere påverkar inte så mycket enhetligheten. 
  
Fråga 2: I catering använder de ju det där typsnittet hela tiden, kanske är det någon feeling de är ute 
efter... Om man kollar på artefakt 1 och 2 känns det rätt enhetligt eftersom båda är avskalade: svart 
vitt, text och bilder av produkter. Artefakt 3 känns det som den är helt annorlunda, som den hör till 
en mattidning. Har de tänkt något med färgerna i delikatess… Svart, vitt och bilder känns rätt 
enhetligt genom alla, dock några undantag. Det röda ”nyhet” känns mer som sälj och inte företagets 
egen färg. Artefakterna har en gul färg som känns utstickande, artefakt 3 är mer intressant och 
inspirerande, medan de andra artefakterna är mer för att sälja. Inte det mest stiliga. Känns som 
artefakt 1 är enhetlig med samma upplägg. I artefakt 2 är det mer huller om buller, inte samma 
struktur.   
  
Grupp B 
Fråga 1: Känns mycket mer enhetligt, samma upplägg, logotypen på botten och samma ställe mitten. 
Om man har varit i kontakt med produkten förr vet man vart man ska titta. Samma raka linjer. Den 
gula känns inte lika utstickande. I artefakt 1 har de inte använt en matbild på framsidan, påverkar lite 
efterssm det skulle kunna ha annat innehåll, det skulle kunna vara artikel om någon från kusten. Det 
är den enda utstickande. 
  
Fråga 2: Oj där kommer grafiska elementen i alla, känns som ett enhetligt element som återkommer. 
Bubblan kopplar ihop alla artefakter. Ser att det alltid är en svart tonplatta, binder ihop med svarta 
ränder och i de andra artefakterna. I all artefakter är det ett avbrott med större bilder, det bidrar med 
dynamik snarare än den förra [Grupp A]. Bidrar till bra avbrott. Känns som Artefakt 2 är mer 
genomgående, förut [Grupp A] när man såg balansen mellan svarta och vita ytor kändes det svårt att 
veta vart man skulle kolla, men det känns mycket klarare nu. I artefakt 3 är det light vs bold vi 
teckensnitten. Lodrät rubrik i artefakt 3 skulle man kunna tänka sig var en utstickare men eftersom 
det är samma teckensnitt så är det inte out of place. Om man inte tänker på stora bilderna utan de 
andra sidorna, så finns det mycket luft för text 
  
Jämförelse: Grupp B har ett mer sammanhängande uttryck, känns som att de har bättre grafiskt 
identitet, i Grupp A är det lite all over the place, man vet inte vart man ska kolla. Sammanhållningen i 
Grupp B gör att man vet hur det fungerar, medan man måste lära sig på nytt i varje artefakt i Grupp 
A. På framsidan är det viktigt att logotypen syns, den är tydligt i Grupp A men inte i Grupp A. 
Deltagare 4 
Grupp A 



Fråga 1: 1 och 2 har båda en vit tonplatta i nedan och ovan kant. Artefakt 3 ser man knappt 
logotypen, jag saknstruktar den vita ytan. Artefakt 1 skiljer sig från de andra. Artefakt 2 är mer linjär 
och artefakt 1 har mer svajiga former. Alla kunde varit mer enhetliga. Färgerna skiljer sig och är lite 
lika. Artefakt 1 är mer färgglad, artefakt 2 är ganska professionell och ren, artefakt 3 är lite lättare. 
Rundheten i artefakt 3 gällande elementen känns mer lekfulla än artefakt 2. Färgerna tillsammans 
känns enhetliga. Den gula och blåa finns ju i alla men mängden i artefakt 1 och 2 från artefakt 3. 
  
Grupp A: Artefakt 3 ger en mycket mörkare känsla, får en restaurang känsla. Artefakt 1 och 2 är mer 
som en katalog. Jag gillade färgerna i artefakt 1, trevligt. Formerna kan göra så att det känns olika, 
artefakt 3 visar maträtter och i artefakt 1 är det enbart produkterna. Artefakt 3 ska kanske tilltala 
aptiten. Artefakt 2 är väldigt enkel, det finns inte så mycket information. Artefakt 1 och 2 är mer 
enhetliga än vad jag tycker artefakt 3 är, men det är ju en cateringmeny och det är de svarta inslagen 
som gör att det skiljer sig får artefakt 1 och 2. Vilket egentligen fungerar då de ska användas i olika 
sammanhang. Artefakt 1 och 2 är mer lika för att det är luftigare, artefakt 2 är mycket luftig, det är 
mer vitt. I artefakt 3 finns inte så mycket vitt. 
  
Grupp B 
Fråga 1: Mycket mer enhetlig. Den vita bakgrunden är samma genomgående. De [artefakterna] har 
samma princip, rubrik, bild, logotyp. Det blir enkelt att känna igen. Bubblan har de enbart på artefakt 
3 men jag tycker det att fungerar. 
  
Fråga 2: Samma sak, det är upprepade element. T.ex. i Grupp A fanns det inga gemensamma 
element men i Grupp B upprepas detta och är sammanhängande. Bilderna är fler, de är större. Känns 
mer sammanhängande just på grund av att de [artefakterna] liknar varandra. Artefakt 3 likar de andra, 
den svarta tonplattan gör jättemycket. Det är samma stuk på bilderna och hur de är placerade. 
  
Jämförelse: Grupp A varierar mycket i hur de har valt att närma sig målgruppen. Det är lite 
varierande målgrupp, tror att designer har tänkt på detta. Men i och med att göra detta kan företaget 
ha tappat lite av värumärkesidentiteten. 
  
Grupp B, jag fattar direkt att de hänger ihop, det är samma varumärke. Kanske inte samma 
produktlinje men artefakterna hänger ihop tack vara att det är samma upprepade element. Det 
fungerar bättre när det är enhetlighet i en igenkänningsfaktor än vad det gjorde i Grupp A. Grupp A 
varierar så mycket att det inte fungerar rent varumärkesmässigt. 
  

 
  



 
Deltagare 5 
Grupp A 
Fråga 1: De [artefakterna] är väldigt oenhetliga. Hur färgerna är, val av bilder. Artefakt 1 är väldigt 
blå. Artefakt 2 och 3 är lite mer kopplade till varandra, de är fräschare. Det är samma logotyp på alla. 
Jag gillar inte att loggorna är placerade olika på artefakt 3. Det är nice att den [logotypen] sitter där 
uppe i artefakt 2. Logotypen drunknar lite i artefakt 3, det syns inte i och med den blåa bakgrunden. 
Teckensnitten är nog samma på rubrikerna, fast artefakt 3 är viken annorlunda, den är tunnare, lite 
konstigt. Konstigt att de inte använder samma teckensnitt, de borde använde det enhetligt. Den gula 
bubblan är skitful på artefakt 3. Jag förstår att de använder blått för att det är fisk grejer, men lite 
tråkigt. Det blåa elementet på artefakt 3 är tung och tråkigt. Gillar att det är vit space. Den gula känns 
lite, det är inte samma som det är i loggan, den känns lite oproffsig.   
  
Fråga 2: Gillar inte första sidan på artefakt 1, fult hur de har placerat texten. Det känns oproffsigt, 
teckengraden är stor på en liten sida. Skuggan bakom rubrikerna känns dassig. Artefakt 2 är lite mer 
lätt översiktlig, kanske är den för butiker som ska ta in artiklar i sitt sortiment. Artefakt 2 känns 
fräsch. Baksidan på 2 känns lite förvirrande, jag fattar inte vad det är för något. Denna [artefakt 3] 
känns med som en restaurangmeny, det är lite olika syften på alla [artefakter]. Artefakt 3 har fräscha 
bilder och mer för att sälja rätterna som en färdigrätt. Layouten är väldigt olika i alla artefakter, i och 
med att syftet skiljer så ser de nog ut på oika sätt. Artefakt 2 blir något mellanting. Placeringen av text 
till bild i artefakt 3 är bra, jag fattar vilken text som tillhör vilken bild. Artefakt 2 är det textsnuttar 
överallt. Jag föredrar artefakt 1 framför artefakt 2. Hierarkin är konstig i artefakt 2, det är text 
överallt. Text och bild fungerar ihop väldigt bra i artefakt 3. 
  
Grupp B 
Fråga 1: Det är bra enhetligt. Logotypen ligger på samma ställe, vit tonplatta på alla, samma 
teckensnitt. Bubblan hänger inte riktigt ihop med de andra, man kanske vill särskilja den med dem 
andra artefakterna.   
  
Fråga 2: Den gula bubblan finns i alla, vilket jag gillar. Jag blir förvirrad med den svarta kanten i och 
med att det var vitt på framsidan så blir jag förvirrad då det är svart på insidan. Avståndet borde vara 
samma mellan varje artikel i nummer 1. Jag gillar bilderna som introducerar varje kapitel, kanske att 
det kan vara färgkodat också? 
  
Artefakt 2 är det mycket mer hierarki än det var i Grupp A. Jag fattar vilken bild som tillhör vilken 
text. Kanske att man vill ha logotypen på baksidan. Det är nytt teckensnitt i artefakt 3. Det borde 
vara 3 olika teckensnitt, kanske 4. Det är mycket nicare teckensnitt i bubblan är i Grupp A. Det var 
nice att det var en bild över hela uppslaget på baksidan [artefakt 3]. 
  
Jämförelse: I Grupp A känns det som olika företag. Grupp B känns som ett företag, pga. samma 
element, det är samma logotyp. Det är lite fler teckensnitt i Grupp B än i Grupp A.   
Deltagare 6 
Grupp A 
Fråga 1: Artefakt 1 har inte så mycket element och det är bilden som är fokus tillskillnad från 
artefakt 3 som har två logotyper och den gula bubblan är helt annorlunda. Artefakt 2 har linjer som 



ligger på själva bilden. Artefakt 2 är mörk och detta går igenom i bilden. Artefakt 1 har en stark 
bakgrundsfärg. Artefakt 3 har en starkt orange och går igenom i bubblan och i bilden. Den blå färgen 
kopplas till havet och den känns fräsch, artefakt 2 känns lite lika fräsch i och med burkarna. 
Placeringen av logotypen på artefakt 1 går in lite i bakgrundsfärgen. Artefakt 3 har två logotyper, det 
är förvirrande. Jag gillar att ha loggan på nederkant, så som artefakt 3. 
  
Fråga 2: Placering av text och bild är tydligt då jag förstår vilken text som hör till vilken bild. 
Artefakt 2, jag gillar placeringen av de olika burkarna. Det händer lite med i artefakt 2 än artefakt 1. 
Artefakt 3 har inte alls mycket text utan det är fokus på bilder. Jag gillar grupperingen så artefakt 1 är 
skön att titta på, men visuell blir det lite blaffigt. Medans artefakt 2 är mer luftig. Artefakt 1 är mer 
uppstaplat. Jag tycker inte det påverkar enhetligheten då de [artefakterna] har olika syften. Färgerna 
skiljer sig mellan [artefakterna]. Det är bra att något annat än är poppande [bubblan]. Artefakt 3 har 
mycket fokus på bilderna, de är färgstarka och de poppar i sig själva.   
  
Grupp B 
Fråga 1: Det känns som att alla [artefakter] hör ihop, det är samma teckensnitt, bilderna ligger på 
samma höjd, logotyperna är placerade på samma ställa. De [artefakterna] hör ihop. 
  
Fråga 2: Teckensnitten är genomgående. Det ser lite fetare ut på artefakt 3, vissa ser lite fetare ut. 
Alla [artefakterna] har den svarta tonplattan i botten. Alla har fått den gula bubblan, det känns 
enhetligt. Det är fokus på produktbilderna men det är den orange som har sin egen färg och denna 
färg går igen i logotypens färg. 
  
Jämförelse: Dispositionen är helt annorlunda mellan artefakterna i Grupp A och identiska i Grupp 
B. Teckensnitten är olika i Grupp A men alla är samma i Grupp B. I Grupp A är känslan olika men 
samma i Grupp B. 
  

 
  



 
Deltagare 7 
Grupp A 
Fråga 1: Inte enhetlighet, artefakt 2 och 3 går i ungefär samma färgskala. Det är samma teckensnitt 
genomgående på artefakterna. Artefakt 1 har en helt annan färg och den är plattare. På artefakt 2 ser 
det mer levande ut och de leker mer skärpedjupet. Mellan artefakt 1 och 2 går den blåa typ igen, men 
är lite långsökt i och med att det är olika blåa. 
  
Fråga 2: Artefakt 1 och 2 riktar sig lite åt samma målgrupp, de har båda produktbilder. Artefakt 3 är 
lite mer konsument inriktat, den sticker ut. Artefakt 3 har annorlunda bilder. Nummer 1 är bilderna 
tagna uppifrån. Artefakt 3 ser mer exklusiv ut. Layouten skiljer sig mellan artefakterna, artefakt 1 är 
slätstruket. Artefakt 1 har färgkodning längst ut i kanten, de byter avsnitt men det känns inte som om 
det är någon koppling och de återkommer inte i artefakt 2 och 3. Artefakt 3 har ingen färg som jag 
tycker jag känner igen någon annanstans. Det är inte stora skillnader mellan artefakt 1 och 2 i 
placering av text. I artefakt 3 är det inte lika mycket text. 
  
Grupp B 
Fråga 1: Det är uppenbart att det är från samma företag. Logotypen ligger på samma ställe, 
rubrikerna ligger på samma plats. Det är enhetligt. 
  
Fråga 2: De [artefakterna] hänger ihop med den svarta tonplattan, samma teckensnitt i rubrikerna. 
Återigen är det artefakt 1 och 2 som är mest lika varandra, detta är logiskt i och med bilderna. Det 
gula elementet binder ihop artefakterna. De gula bubblorna pekar ju på det dem pratar om. Texten 
på artefakt 1 och 2 måste ju ligga där den ligger då det är information. 
  
Jämförelse: Grupp B är mycket mer enhetligt än Grupp A. Logotypen binder ihop Grupp B. I 
Grupp A får man känslan av att det är olika företag. 
 

 

  
 
 


