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Sammanfattning

Jag har under hösten 2006 arbetat med att framställa en designrapport för  Motion 

Control AB, ett teknikföretag i Västerås. Utifrån mina kunskaper inom informa-

tionsdesign har jag utformat en designrapport som innefattar mallar för broschyrer 

och hemsida anpassade till företagets målgrupp. Den här rapporten redovisar för de 

olika moment jag genomgått för att nå mitt resultat. 

     Syftet var att skapa ett enhetligt externt informationsmaterial som presenterar 

ett professionellt företag.  Jag har endast behandlat den grafiska formgivningen och 

inte fördjupat mig i det tekniska innehållet. Min designrapport innefattar typografi, 

layout, form,  färgval och andra grafiska element. Under arbetets gång har jag utfört 

research i form av litteratursökning, intervjuer och utprovningar. 

     Jag har skapat en utgångspunkt för Motion Control och deras önskan att förändra 

sitt externa material. Den grafiska rapporten är en grund för fortsatt arbete att skapa 

mallar, programmera en webbplats och ta fram en komplett grafisk profil. Jag har 

haft kontinuerlig kontakt med Motion Control och dess VD , Christer Gerdtman, 

under arbetets gång. I den här rapporten presenteras hur arbetet fortskridit och hur 

resultatet uppnåddes med informationsdesign som grundteori. Tanken är att design-

rapporten ska finnas till hands under läsningen av denna rapport. 
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1. Inledning

Den här rapporten redovisar för mitt arbete av framställandet av en designrapport 

för Motion Control. Rapporten är uppdelad i olika moment som ledde fram till 

slutprodukten. Jag tar upp teorier, metoder, utprovningar, resultat och slutsatser.  

1.1   Bakgrund
Motion Control är ett relativt litet teknikföretag i Västerås som erbjuder egna 

produkter och tjänster till företag såväl som till privatpersoner. Personalen, bestående 

av ungefär 8 personer,  utvecklar och konstruerar elektronik, datorprogram, inbyggda 

system, sensorer och avancerade handikapphjälpmedel. 

 Hittills har fokus legat på teknik och framställning av produkter snarare än 

utformning av informationsmaterial om produkterna. Webbplats och de broschyer 

som finns,  har framställts vid behov av de anställda på Motion Control. Problemet 

är att materialet inte är enhetligt och att avsändaren många gånger är otydlig. 

Broschyrerna skiljer sig rejält i utseende från varandra och avsaknaden av en mall 

skapar förvirring hos både sändaren och mottagaren. Motion Control är i behov av 

en röd tråd som ska följa genom allt material och där mottagaren kan känna igen 

företaget i broschyrer såväl som på webbplatsen. 

 I dagsläget presenteras Motion Controls produkter i olika broschyrer och 

produktblad i varierande storlek och omfattning. Under arbetet använder jag endast  

ett par produkter och dess informationsmaterial i utprovningar och som exempel i 

rapporten. Huvudmaterialet handlar om Handy Blue som  är en fjärrkontroll som 

ska underlätta vardagen för handikappade. Den kan fungera som ett tangentbord, en 

knappsats till mobil men även styra dörrar och liknande. 

 Motion Control har även en webbplats som ska fungera som ett fönster mot nya 

och gamla kunder. Webbplatsen har konstruerats av Christer Gerdtman, VD, och 

enligt honom finns brister i layout och form som borde åtgärdas. Återigen är det den 

röda tråden som ska följa genom allt material, även på webbplatsen. Den befintliga 

webbplatsen är omodern och ger ingen känsla hos besökaren. Webbplatsen ska locka 

och sälja Motion Control som ett seriöst företag. 

Alla produkter presenteras genom följande koncept och produktblad:

• A5 produktblad 

• A4 produktblad

• A3 broschyr

• Webbplats
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På mässor och liknande delar de ut A5 produktblad till personer som de anser 

vara ”ekorrar”, det vill säga personer som bara plockar informationsmaterial från 

montrarna av bara farten. Företaget trycker alltså upp reklamblad som i princip 

slängs av mottagarna. 

Vidare har Motion Control ett A4-blad med mer djupgående information om 

produkten. Motion Controls VD, Christer Gerdtman, förklarade att bladet ges till 

de personer eller företag som har ett större intresse för produkten och som kan 

överväga att lägga en order. 
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Bild 1. Handy Blue produktblad, A5



Det mest omfattande produktbladet som ges ut på mässor men även används av 

Motion Controls personal under kundbesök är det vikta A3-bladet. Här presenteras 

produkten med text och bild, det vill säga mer detaljerad information. 
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Bild 2. Handy Blue produktblad, A4



1.2   Syfte och mål
Syftet med mitt arbete är att skapa en designrapport med riktlinjer för hur det externa 

informationsmaterialet ska utformas. Designrapporten ska hjälpa de anställda attDesignrapporten ska hjälpa de anställda att 

fortsätta producera informationsmaterial för kommande produkter. Designrapporten Designrapporten 

ska behandla val av typsnitt, färgkoder, grafisk element och layout för trycksaker 

och hemsida. Den är också ett underlag för fortsatt arbete med en fullständig 

grafisk profil.  Kravet från Motion Control är att  ta hänsyn till den röda färgen som 

företaget använder i sitt befintliga material när jag utformar informationsmaterialet 

och webbplatsen.  

 Min uppgift är att fokusera påMin uppgift är att fokusera på hur den tekniska informationen ska förmedlas 

genom lämplig grafisk design, medan textinnehållet lämnas åt de anställda på Motion 

Control. Det är viktigt att hitta en stil och ett utseende på informationsmaterial och 

hemsida som målgruppen kan ta till sig och uppskatta. Företaget vill modernisera 

sitt informationsmaterial och locka nya kunder samtidigt som gamla kunder ska 

känna igen Motion Control.

1.3   Frågeställningar
Inför mitt arbete har jag ett antal frågor som ska besvaras och redas ut.  Motion 

Control önskar ett informationsmaterial som är enhetligt och min uppgift är att hålla 

samman det externa materialet. Vilka brister finns och hur förbättrar jag Motion 

Controls externa informationsmaterial? Vilka riktlinjer och grafiska element kan 

skapa en helhet av allt material?
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Bild 3. Motion Control webbplats, startsida



1.2    Målgrupp
Jag intervjuade Christer Gerdtman för att få en tydlig bild av målgruppen. Han har 

stor kunskap inom branschen och om hur deras kundkrets ser ut. 

 Motion Control vänder sig till företag som är i behov av deras tjänster och 

produkter såsom VG-power och ABB i Västerås. I första hand är materialet anpassat  

en specifik målgrupp – företag och ingenjörer som arbetar med elektronik och 

teknik. Den primära målgruppen består främst av män mellan 30-65 år. De håller sig 

uppdaterade på vad som händer inom utveckling och ny teknik. De är  högutbildade 

och allmänbildade. På arbetsplatsen råder en manlig dominans.

 Motion Control säljer även avancerade hjälpmedel till handikappade, vilket skapar 

en förgrening i målgruppen – en sekundär målgrupp. Även om informationsmaterialet 

vänder sig till ingenjörer inom teknik och elektronik i första hand, finns det behov av 

information som är lättbegriplig och tilltalande för privatpersoner utan större teknisk 

kunskap. I en del fall får Motion Control beställningar från kommunen som i sin tur 

tillhandahåller produkter till handikappade. Dessa hjälpmedel är oftast mycket dyra 

vilket innebär att kommunen betalar för dessa eventuellt nödvändiga hjälpmedel. 

 Det är nämnden för funktionshindrade som sköter alla ärenden och 

handläggningen inom området. (www.vasteras.se/politik/namndestyrelser/ namnder/

namndenforfunktionshindrade.htm) Nämnden har en jämn könsfördelning, även om 

kvinnorna har majoritet. Gruppen har även en viss bredd, där även olika etniska 

grupper finns representerade. Nämnden tillhör olika politiska partier och bildar 

tillsammans en grupp som tar beslut om handikappades behov och nödvändiga 

hjälpinsatser. Enligt Christer Gerdtman, är nämnden ansvarig för att beställa 

rätt produkter till handikappade som är i behov av hjälpmedel. De vill veta hur 

produkterna fungerar, inte varför de fungerar som de gör. Sammanfattningsvis ska 

materialet anpassas till både kvinnor och män med olika behov av Motion Controls 

produkter. Informationen måste presenteras på ett balanserat sätt, där formen ska 

fungera som reklam för innehållet. 
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1.3    Avgränsningar
Motion Control hade önskemål om att jag skulle omarbeta mässmaterial, interna 

dokument, CD-omslag och  Power-point presentationer. Jag var tvungen att begränsa 

mitt arbete, då kvalitet går före kvantitet. Jag valde att arbeta med webbplats, 

produktblad vars resultat redovisas i designrapporten. 

 Varje produkt presenteras i tre olika produktblad: ett A5, ett A4 och ett A3. 

Jag utgick från en produkt, Handy Blue, och utformade mallar för produktbladen 

efter den.  Det kändes lämpligt med tanke på att jag arbetade på egen hand och  

tidsbegränsningen på 10 veckor. I mina uppgifter ingick att göra förslag för form, 

färg och layout för det externa materialet. 

 I designrapporten presenteras hur broschyrer och hemsida ska utformas. På 

grund av den omfattande informationsmängd och avancerade innehållet har jag 

inte tagit fram eller omarbetat texter. Tidsramen var för snäv för att tillgodogöra 

sig all information på ett tillförlitligt sätt och sedan omsätta  detta i praktiken. Jag 

kunde inte kvalitetssäkra innehållet och valde att arbeta med den grafiska formen 

och informationsdesign runtomkring textinnehållet. 

 Jag avgränsade mig till hur text och bild ska samverka, vilket formspråk de ska 

kommunicera med och detaljer kring typsnitt och färgval. Jag har använt bilder och 

fotografier från en bildbank för att kunna presentera min idé visuellt. Tanken är 

att dessa dummybilder ska bytas ut och ersättas med nya fotografier av produkter, 

personal och andra passande motiv. 

 I de allra flesta fallen har företaget vissa krav som krockar med idéer kring 

utformning och uttryck. Motion Control hade till exempel önskemål om att behålla 

den röda färgen, på ett eller annat sätt,  som de använt i tidigare material. De hade 

en logotyp som inte direkt kan förknippas med verksamheten, så jag valde att visa 

dem et alternativ. 

  Jag hade inte möjlighet att göra utprovningar utanför Västerås och därför 

koncentrerade jag utprovningarna till företag i Västerås omnejd. Enligt Christer 

Gerdtman, finns den primära målgruppen i närområdet och jag utgick från hans 

kunnande inom området. 
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2. Teori och metod

Här presenterar jag de vetenskapliga teorier och metoder som ligger till grund för 

min designrapport. Informationsdesign blev det mest centrala ämnet att arbeta efter, 

både för webbplatsen och trycksakerna. Där ingår bland annat läsbarhet, läslighet 

och grafisk form. Mitt arbete med designrapporten innebar även en utmaning att 

hitta en form och grafiska element som även fungerade på webben.

2.1   Informationsdesign
Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett helhetsperspektiv 

av teknik och processer för utformning och användning av informationsmaterial. 

(Pettersson, R. 2003:284) Det handlar om att framställa och förmedla information 

på ett tydligt sätt genom att anpassa materialet efter målgruppen. Därefter har 

mottagaren har ett val mellan att bearbeta informationen eller att endast ignorera 

informationen.

     Informationsdesign har sina rötter i ämnen som konst och estetik, språk, 

kommunikation, kognition, information, ekonomi och juridik, medier och teknik. 

Ämnet informationsdesign är omfattande men ger riktlinjer för val av  form, färg, 

text, bild och layout (Pettersson, 2001:19). 
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Begreppen läslighet och läsbarhet är vägledande i framställning av 

informationsmaterial. Under utformningen av mitt material har läsligheten stått i 

fokus. Läslighet berör den tekniska kvaliteten på en text snarare än själva innehållet. 

För att uppnå god läslighet ska typografi, bilder och layout anpassas efter media och 

sammanhang enligt Lasse Frank (Pettersson R. 2004: 212). God läslighet kan uppnås 

genom att undvika udda och ovanliga typsnitt och att använda lämplig storlek. 

(Pettersson R.  2002:48) Texter som skrivs med för stor eller liten storlek försvårar 

för läsaren, då vi läser ord som bilder och inte bokstav för bokstav. Ordbilderna 

byggs upp av bokstävernas yttre och inre form men också hur olika tecken ser ut 

tillsammans enligt Lasse Frank (Pettersson R,  2004:208). 

 För att maximera läsupplevelsen ska radlängden inte uppgå till fler än 60-70 

tecken, eftersom fler tecken påverkar läsningen negativt. (Pettersson R. 2002:182) 

Förutom radlängden ska det vertikala avståndet mellan raderna även hållas i åtanke. 

Om raderna hamnar för nära varandra, kan texten upplevas som grötig och svårläst 

medan lämpligt avstånd kan öppna upp och göra det enklare att lösa. Vad som är 

lämpligt beror på text och medium, men det är självklart även subjektivt vad som 

uppfattas som lättläst. 

 För att underlätta läsningen är det bra med struktur och riktlinjer för läsaren. 

(Pettersson R, 2002:50) Att använda rubriker, mellanrubriker, tydliga bilder och 

undvika komplicerade ord och fraser som inte fyller någon funktion. Det handlar om 

att vara konsekvent och bjuda läsaren på ett innehåll som hon eller han kan ta till sig.  

Enligt Lasse Frank (Pettersson R. 2004:212) avser läsbarhet mottagarens förmåga 

att förstå och uppfatta ett innehåll som bilder och text. Beroende på målgrupp och 

kontext, kan budskap förmedlas på olika sätt. Bra läsbarhet uppnås när text och 

innehåll anpassas till mottagaren och dess förkunskaper inom ämnet. (Pettersson 

R, 2002:51) Att använda en hög språkstil kan anses som ett tecken på kunskap från 

avsändaren men många personer undviker böcker eller liknande som är svårlästa 

och komplicerade. 

 Jag har inte behandlat Motion Controls innehåll i produktblad och webbsida, utan 

fokuserat på målgruppens möjlighet att ta till sig text och bild med hjälp av ett nytt 

formspråk som förenare de olika elementen. Bilder och text ska höra samman på 

ett tydligt sätt och formen ska hjälpa läsaren att förstå samband och verka för bättre 

förståelse och läsupplevelse. 

2.2   Webbdesign 
Att utforma en webbplats skiljer sig från att producera trycksaker, även om vissa 

principer, grundregler och begrepp från informationsdesign även gäller här. På 
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webben måste besökaren fångas upp och lockas för att nås av ett budskap.  En 

webbplats måste vara lätt att förstå, eftersom besökarna är otåliga och enkelt kan 

klicka sig vidare till en annan webbplats (Nielsen J. 2001:8). Konkurrenterna finns 

bara några sekunder bort. En webbplats ska anpassas till besökarens önskemål och 

aktiviteter - inte vara ett avtryck av företagets struktur (Nielsen J. 2001:13).  Platsen 

är till för besökaren och inte för anställda eller liknande. Det ska finnas en eller helst 

flera anledningar för en person att besöka aktuell webbplats. 

 Formens funktion på webben är att tillgodose besökarens önskemål. Fokus ska 

ligga på funktionen, därför behöver en webbplats inte utsmyckas med detaljer och 

avancerade grafiska element. (Sundström T. 2005:45) Besökaren har redan kommit 

till webbplatsen av en anledning, han eller hon ska inte behöva utstå animationer och 

blinkande text som kräver uppmärksamhet. Det ska råda ett lugn där funktionerna tar 

plats och användaren får utföra sina ärenden. En webbplats ska fyllas med relevant 

information som tillför något till besökaren, snarare än fungera som utfyllnad. 

(Nielsen J. 2001:18) I många fall innehåller webbsidor onödiga element som gör 

sidan långsam att ladda ner och stör helhetsintrycket av webbplatsen. Det mest 

primära som borde finnas tydligt på alla webbplatser är ett navigationssystem som 

visar besökaren var han eller hon ska ta vägen. Rubriker som guidar till undersidor 

och  som visar hur besökaren tar sig tillbaka till startsidan är nödvändigt för att 

undvika frustration hos besökaren. 

 Jonas Söderström tar upp tre olika designbegrepp som behövs för att lyckas med 

en webbplats: grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign. (www.

kornet.nu/3xdesign.shtml) Första begreppet,  grafisk design på webben,  handlar om 

besökarens estetiska intryck av startsidan. Första intrycket sätter ton på besökarens 

uppfattning av företaget och dess webbplats.  (Sundström T. 2005:14)  Förutsatt att 

besökaren väljer att stanna på sidan ska det även vara enkelt att hitta rätt information 

och förstå texterna som finns att tillgå. 

 Det andra designbegreppet är informationsdesign som handlar om hur besökaren 

hittar rätt information och tar till sig den på ett effektivt sätt. Det finns olika 

alternativ för hur man ska strukturera upp en webbplats och göra den lättnavigerad. 

Spårmärkning kan vara ett bra knep för besökaren att veta var han eller hon befinner 

sig på sidan. (Krug S, 2000:75) När man använder spårmärkning, som ibland kallas 

för brödsmulor, visar man webbplatsens hierarki och besökaren får en bild av var 

han eller hon är. Brödsmulorna visar vilken väg som besökaren gått på webbplatsen 

vilket kan vara lämpligt på en sida med många olika förgreningar och länkar. Det är 

viktigt att besökaren förstår vilken rubrik som kan leda dem till rätt undersida (Krug 

S, 2000:41). 
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Beroende på målgrupp ska språk och stil anpassas för webbplatsen och dess syfte.  

(www.kornet.nu/3xdesign.shtml) Det måste finnas riktlinjer huruvida texterna ska 

vara informella, högtidliga, ungdomliga, metaforiska eller liknande. Det finns många 

sätt att skriva en informativ text, valet beror på kontext och målgrupp.  Precis som i 

trycksaker, handlar god läsbarhet om att använda ett språk som är lättförståeligt för 

att nå sin målgrupp på bästa sätt ( Pettersson R. 2002:51). På webben är konkurrensen 

hård eftersom andra företag och annan information är så nära till hands. Sändaren 

måste fånga besökaren på några få sekunder, vilket kräver texter som är lättlästa och 

välformulerade. Innehållsmässigt ska informationen och textmängden kortas nerInnehållsmässigt  ska informationen och textmängden kortas ner 

ungefär 50 % jämfört med trycksaker. (Nielsen J. 2001:101) Det ska vara enkelt att 

skumma igen texten med hjälp av styckindelningar, punktlistor och underrubriker. 

Det tar 25 % längre tid att läsa på skärmen än på papper vilket gör besökarna otåliga 

(Nielsen J. 2001:106). Det ska vara enkelt att hitta rätt information snabbt vilket 

kräver passade typsnitt med ett enkel struktur.

 Många människor kopplar samman språkliga fel och trovärdighet. (Sundström T. 

2005:107) Det kan handla om felstavningar men även stilen på texten kan påverka 

helhetsintrycket. Utseendet och innehållet på webbplatsen måste samspela för att 

skapa trovärdighet. Det är ofta obefogat att skriva komplicerat på webben, det 

fungerar bäst med en lagom språknivå som kan uppfattas och förstås av de flesta. 

Var fjärde svensk har svårt att läsa, vilket kan vara skäl nog att anpassa sitt språk 

och innehåll (Sundström T. 2005:107). 

      För bästa läslighet på webben ska text och bakgrund ha relativt hög färgkontrast. 

Precis som i trycksaker ger svart text mot vit bakgrund den bästa effekten även om vit 

text mot svart bakgrund också kan fungera. (Nielsen J. 2001:26) Problemet är dock 

att läsaren störs av den sistnämnda negativa texten och läser därför långsammare. 

För att skapa en bra förutsättning för läsning ska bakgrunden vara enfärgad, allra 

helt utan mönster. Mörk text mot ljus bakgrund, utan blinkande element är viktiga 

riktlinjer för att uppnå god informationsdesign på webben. 

  Jonas Söderströms tredje och sista designbegrepp är interaktionsdesign. Det  

innefattar besökarens möjligheter att genomföra en handling på sidan. I många fall 

innefattar det aktivitet som beställningar av tjänster eller produkter som skickas 

hem (www.kornet.nu/3xdesign.shtml). Idag erbjuds tusentals tjänster via Internet, 

mer eller mindre vedertagna. Internettjänster som erbjuds av banker har fungerat 

väl, där avtal med privatkunder år 2005 uppgick till 5,8 miljoner användare ( www.

di.se/nyheter).

 I mitt fall är det informationsdesign och grafisk design som står i fokus för Motion 

Controls webbplats. Besökarna ska navigera sig runt på webbplatsen för att hitta 

10



information men inte utföra någon handling som att göra en beställning av en tjänst 

eller produkt. I framtiden kan interaktionsdesign bli aktuell för Motion Control i 

form av beställningar eller förfrågningar via formulär och liknande. I dagsläget är 

företaget för litet och logistiken kring ett sådant projekt för omfattande. 

 

2.3   Grafisk formgivning
Grafisk formgivning kan innefatta många olika element. I det här avsnittet syftar det 

på form, layout och typografi. 

 Begreppet form avser hur man placerar olika element som rubriker, logotyp, 

bilder och grafiska element på en yta. (Bergström B. 2004:218) De olika elementen 

fylls sedan med ett innehåll som ger en mening till formen.  Beroende på hur de två 

funktionerna kompletterar varandra, uppfattas budskapet olika. I vissa fall motsäger 

de sig varandra och budskapet kan bli otydligt och rörigt för mottagaren. Innehållet 

måste alltid vara grunden för hur formen ska se ut, i annat fall faller budskapet 

platt. I en del fall vill man uppnå en djup kontrast men då ska det ske medvetet och 

inte genom en kompromiss eller liknande.  Medel såsom form-, färg-, storlek- och 

styrkekontraster är de vanligaste kontrasterna som skapar nyfikenhet hos betraktaren, 

enligt Frank (Pettersson R. 2004:203).  Det handlar om att variera former mot 

varandra som mjuka och hårda eller använda färg mot svartvitt. Storlekskontrasten 

blandar litet med stort och styrkekontrasten till exempel hårda kantiga rubriker mot 

ljusa och änglalika bilder. 

 Mottagaren ska se formen som en helhet eller kanske bli nyfiken på en del av 

helheten som en spännande rubriksättning eller en annorlunda bild. Formen ska 

orientera, det vill säga underlätta för betraktaren när det gäller läsordning och visa 

vad som är mer eller mindre viktigt. (Bergström B. 2004:226) Form förknippas 

av många med frihet och lek, där det handlar om att var kreativ utan gränser. Det 

finns dock vissa avgränsningar som styr formen som tid, ekonomi, arbetsgrupp och 

kvalitet. Steget från skiss till färdig trycksak kan vara långt, eftersom det handlar 

om vad som är praktiskt genomförbart under arbetets gång. Val eller begränsningar 

av format, papper, färg påverkar hur resultatet kommer att uppfattas. Formmässigt 

finns det många olika stilar och alternativ men gemensamt för all form är att den ska 

fylla ett syfte. 

 Inom formgivning brukar perception nämnas – det vill säga hur vi uppfattar 

och relaterar   färg och form, skriver  Lasse  Frank  (Pettersson  R.  2004:223).  

Perceptionspsyklogin behandlar frågan om hur vi uppfattar helheter i bilder (Molich 

R. 2002:133). Precis som de grundläggande kontrasterna finns det grundläggande 

gestaltningslagar som är viktiga inom grafisk form. Närhetens lag visar hur människor 

grupperar objekt och element som ligger nära varandra. 
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Det är till exempel av största vikt att placera en bildtext nära bilden, eller rätt bild 

vid rätt textstycke.  Om element liknar varandra i form eller färg, grupperar vi stället 

samman dem vilket kallas likhetens lag. Det kan vara alltifrån hjärtformade bilder 

eller färgkodade dokument. Om du skapar en ram runt text och bild kommer de att 

höra samman enligt slutenhetens lag. Automatiskt ser vi det som enhet eftersom 

de är avgränsade från annat och bäddas in med hjälp av en färg eller en linje.  De 

tre olika gestaltningslagarna kan hjälpa formgivaren att placera element där de hör 

hemma. 

 Grafisk formgivning innefattar också typografi som uttrycksätt och formspråk. 

Jag har valt att betrakta typografin som ett kommunikativt medel snarare än ett 

expressivt. Texternas primära uppgift är att förmedla ett budskap utan att mottagaren 

blir alltför distraherad av formen. (Hellmark C. 1997:13) Val av typsnitt påverkar 

inte bara läsbarheten utan även känslan och helhetsintrycket som mottagaren får 

av trycksaken eller webbplatsen. Till exempel är Times New Roman är ett vanligt 

och fungerande typsnitt, människor känner igen det och uppfattar det som enkelt 

att läsa. Faran är att texten känns förutsägbar och så exemplarisk att den blir tråkig.  

Motsatsen betyder att  man väljer ett ovanligt och helt nytt typsnitt. Typsnittet kan 

bidra till den grafisk formen och väcka nyfikenhet hos betraktaren. (Hellmark C. 

1997:39) Ord ses ofta som bilder, vilket kan påverka läsarens förmåga att ta in 

information i en text. Ett snyggt och nytt typsnitt kan skapa udda och svårlästa 

ordbilder och därmed påverka läsningen negativt.  Det finns dock en regel att följa 

när det gäller trycksaker. Seriffer är att föredra i brödtexter medan sanseriffer med 

fördel kan användas i rubriker, skriver Lasse Frank (Pettersson R. 2004:209) . 

 Andra regler gäller dock för skärm och webbplatser. Här kan sanseriffer användas 

i löpande text eftersom typsnitten saknar detaljer som kan röra till texten, enligt 

Mattias Meldert (Pettersson R. 2004:161) Verdana, Georgia och Trebuchet är 

exempel på typsnitt som är anpassade för skärm. När man skriver för webben ska 

man tänka på teckens storlek, enkelhet och avstånd (Hellmark C. 1997:47) Inom 

informationsdesign ligger fokus på att texten bär ett budskap som ska förmedlas 

på ett tydligt sätt ( Petterson R. 2004:14). Typografin kan underlätta med hjälp av 

lämpliga rubriker, mellanrubriker, ingresser och bildtexter. 

 Inom webbdesign har man inte hittat något samband mellan snygg grafisk form 

och användbarhet. (Molich R. 2002:123) Däremot har enhetlig design som till 

exempel utnyttjar gestaltningslagarna stor betydelse för användbarheten. �n grafisk �n grafisk 

profil kan vara svår att tillämpa på webbplatser eftersom det finns fler dimensioner 

såsom funktioner, att tillgodose. �nligt Tommy Sundström kan det vara en god idé 

att utveckla en webbprofil som har samma syfte som den grafiska profilen - att 

skapa enhetlighet. 
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2.4   Färg 
Människor uppfattar och tolkar färger på olika sätt. Färger är i många fall symboliska 

och dess betydelse kan skilja mellan olika kulturer. (Bergström B. 2004:295) 

Förutom att färger signalerar en betydelse, använder vi färger för att beskriva humör 

såsom uttrycket ”grön av avund”. Man kan också förknippa en färg med subjektiva 

upplevelser eller kanske saker som man själv äger. Det finns dock egenskaper som 

de flesta enas om -  kategoriseringen av varma och kalla färger är en av dem. 

(Sisefesky J. 1994:60) Många kan ange sin favoritfärg men i de flesta fall är det 

kontexten och kombinationen med andra färger som avgör hur favoritfärgerna 

ter sig. Färgkontrasterna är viktigare för helhetsintrycket än den enskilda färgen i 

sig. När man arbetar för att ta fram en lämplig bakgrundsfärg måste den samspela 

med objekten i förgrunden. När objekten avgränsar varandra och därmed påverkar 

tolkningen, kallas det för kontrastförstärkning (Johansson P. 2004:81). 

 Begreppen funktionell och icke-funktionell färg handlar om färger som stödjer en 

visuell kommunikation respektive färger som enbart är kosmetiska. (Bergström B. 

2004:297) När det handlar om att  kommunicera med färger ska de främst användas 

för att skapa stämning och locka betraktaren men också fungera som riktlinjer som 

skapar struktur. Det finns färger som ”skriker till varandra”, till exempel grön och 

röd.  Kontrasten blir så stark och kombinationen ger oftast ett grällt intryck. Vill 

man uppnå ett mer behagligt och harmoniskt intryck ska man välja färger som ligger 

ton i ton, som rosa och röd – ”de viskar till varandra” (Bergström B. 2004:301). 

 Inom tryckteknik använder man tre grundfärger – gult, blått och rött.  Att blanda 

fysiska tryckfärger kallas för subtraktiv kulörblandning medan bildskärmen använder 

tre ljuskällor för att återge färger vilket kallas för additativt kulörblandning. 

RGB som är ett additativt kulörsystem som används för visning på bildskärm. 

(Johansson K., Lundberg P. , Rydberg R. 1998:40) Systemet är baserat på rött, 

grönt och blått.  CMYK är en sammansättning av cyan, magenta, gul och svart som 

används vid tryckning. Det sistnämnda systemet har inte samma stora omfång och 

rymd som RGB. Det är dessutom inte alla färger som passar för visning på skärm 

- gult och grönt kan till exempel te sig annorlunda genom att färgen blir för svag 

respektive gräll. 
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2.6   Vetenskapliga metoder
En utprovning och dess resultat är en grundsten för ett arbete och en rapport. Vad en 

respondent har svarat under en intervju påverkar hela undersökningen och därmed 

resterande arbete med utformning av nytt material. När en intervju genomförs ska 

syfte och uppgift alltid vara klargjorda. (Lantz A. 1993: 8)  Det kan handla om att 

uppmärksamma ett problem eller att försöka lösa problemet.

 För att resultatet ska kunna betraktas som tillförlitligt, måste intervjusvaren vara 

så verklighetstrogna som möjligt. (Lantz A. 1993:13) Svårigheten är att veta hur pass 

ärliga respondenterna är. Det kan vara skillnad mellan deltagarnas svar och faktiska 

beteende, och häri ligger bristen i intervjumetodens tillförlitlighet. Man kan aldrig 

vara riktigt säker på hur sanningsenliga svaren är. Resultatet av undersökningen ska 

dock alltid hålla för en kritisk granskning av andra personer.  

 Metoden och resultaten ska ge reliabilitet och validitet, alltså vara tillförlitliga och 

giltiga. Reliabiltetet anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett mätinstrument 

som en enkät eller annan metod. (�jvegård R. 2003:70) För att försäkra sig om att en 

enkät är tillförlitlig, kan det vara lämpligt att använda så kallade kontrollfrågor. Då 

efterfrågas samma sak flera gånger i en enkät men frågan formuleras annorlunda. På 

så sätt upptäcker man motsägelser i respondentens svar. Om undersökningen visar 

identiska svar, har testet god reliabilitet. Fortsättningsvis behöver god reliabilitet 

inte betyda god validitet . (�jvegård R.2003:75) Det kan finnas stora skillnader och 

som regel kan validitet endast provas om man har ett annat mått att jämföra med. 

Vid valår genomförs till exempel opinionsundersökningar, vars validitet kan mätas 

först efter valet när det finns ett säkert resultat att jämföra med. 

 Det är viktigt att vara klar över sitt syfte, för att välja rätt metod för undersökningar. 

En kvantitativ studie passar bäst när frågeställningarna gäller hur ofta, hur många eller 

hur vanligt något är. (Trost J. 1993:13) När jag vill utreda hur människor resonerar 

och tänker, är kvalitativa studier bäst lämpade. I mitt fall kommer den sistnämnda 

vara allra mest passande. Jag vill veta hur designen och utformningen av ett material 

uppfattas och hur respondenterna klarar att utföra uppgifter på webbsidan. När man 

ställer samman en enkät måste man klargöra syftet för sig själv. Vad vill jag veta? 

Hur ska jag fråga för att få de nödvändiga svaren? Är frågorna objektiva och inte 

ledande? Enkäter är en försäkring för att alla personer får exakt samma frågor, 

vilket gör dem lämpliga att jämföra. (Ejvegård R. 2003:54) Enkäterna ska utformas 

noggrant och helst korrekturläsas av flera personer. Språkfel och annat slarv sänker 

enkätens trovärdighet, vilket påverkar undersökningen negativt (Ejvegård R. 

2003:55) Enkäten ska vara enkel att besvara och respondenterna ska inte besväras 

av krånglig utformning eller svåra formuleringar.
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Webbplatser kan också provas ut och kvalitetssäkras. Användbarhet är en 

kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. (Berndtsson J., Ottersten I. 2002:14) 

Begreppet innefattar olika aspekter som målgruppens attityd och egenskaper, var 

och när produkten ska användas och själva nyttan med produkten. Kontexten har 

stor inverkan på hur produkten tas emot och uppfattas av målgruppen. Det kan vara 

lämpligt att sammanställa uppgifter som respondenter får utföra på aktuell webbplats 

samtidigt som de berättar vad de tänkter och hur de resonerar. Ett vanligt problem är 

att intervjuaren är rädd för tystnad som kan uppstå under testet, vilket i sin tur leder 

till fler frågor och svar som måste bearbetas efter testet (Trost J. 1993:25). Under 

användabarhetstester ska man använda minst sex testpersoner för att inte förbise 

viktiga problem. (Molich R. 2002:156) Uppgifterna som ska genomföras och lösas 

ska utgå från användarnas behov snarare än från webbplatsens menypunkter. Syftet 

är att uppfylla de krav och önskemål som användarna har. 

2.5    Förhållningssätt
De två främsta skolorna som brukar nämnas inom forskningsmetoder är den 

hermeneutiska och den positiva. Positivismen kännetecknas av exakthet och logik. 

(Lantz A. 1993:25) Endast mätbara och exakta resultat, kan tas med i en beräkning. 

Skolan har fått kritik för att den anses hämma kreativitet och upptäckter med regler 

och strikta föreskrivningar (Eriksson L.T, Wiedersheim-Paul F. 2001:201). 

 Den hermeneutiska skolan söker det mest sannolika svaret, där sammanhang 

och känslor påverkar resultatet. Själva ordet kan översättas som ”tolkningslära” 

(Eriksson L.T, Wiedersheim-Paul F. 2001:221). Metoden bygger på att personen 

som genomföra undersökningen har en dialog med andra människor eller får sina 

svar till exempel genom böcker, bilder och observationer. Det handlar om att få en 

förståelse, en helhetsbild, och därefter göra en tolkning. Under mitt arbete står den 

hermenutiska förhållningssättet i fokus. Helhetsbilden av olika intryck blir ledande 

för att nå ett resultat som spänner över fakta subjektiva åsikter.
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3. Empiri

Mitt arbete började med att utreda hur Motion Control använde sitt befintliga 

material och hur väl det fungerade. Genom intervjuer med Christer Gerdtman, 

VD, och utprovningar fick jag en bild av företagets problem och hur målgruppen 

uppfattade Motion Control. 

 Det är viktigt att Motion Control skiljer sig från sina konkurrenter formmässigt 

samtidigt som de ger ett stilrent och professionellt intryck. Jag tittade på hur 

konkurrenterna presenterades sig på respektive webbplats för att undvika att hamna 

i samma spår. Utifrån litteratur, intervjuer, utprovningar och sitautionsanalys började 

jag sedan utforma Motion Controls nya material och designrapport. 

3.2 Materialinsamling
De befintliga produktbladen gav en uppfattning om vilken bild Motion Control 

förmedlade till nuvarande och presumtiva kunder. Motion Control har ett flertal 

produkter med tillhörande informationsmaterial. 

 Jag studerade även Motion Controls hemsida och navigerade mig fram för att hitta 

brister och få fram vilken fakta de lagt fokus på. Jag intervjuade Motion Controls 

VD, Christer Gerdtman, för att få veta hur materialet kommit till och hur han tänkte 

under utformningen. 

 Motion Control är ett teknik- och elektronikföretag med kompetens inom områden 

som jag inte har någon kunskap om. I det här fallet var det dock informationsdesign 

som låg i fokus och inte teknisk kunskap. Vid några tillfällen såg jag och Christer 

Gerdtman problem och lösningar ur olika aspekter, där jag ville förmedla ett budskap 

och en känsla medan hans hjärtebarn var tekniken. 

3.3   Situationsanalys
Det tryckta materialet når företag och deras anställda vid bokade kundbesök, vid 

mässor eller via post till elektronikavdelningar. Produktbladen kommer främst att 

läsas av manliga ingenjörer i åldern 30-65 på arbetsplatsen. Målgruppen arbetar 

troligen på en avdelning inom ett större företag som ABB. Syftet med trycksakerna 

är att ge kort information om Motion Controls utbud, vilka tjänster de erbjuder och 

i en del fall fördjupad teknisk information. 

 Det finns även handikapp hjälpmedel som tillverkas för privatpersoner men som 

beställs av kommunen. Produkterna har en hög kostnad varför kommunen betalar 

dessa hjälpmedel till handikappade. 

16



Webbsidan ska, precis som det tryckta materialet, förklara syftet med produkten på 

ett enkelt sätt. Den tekniska informationen som eventuellt ingenjörerna intresserar 

sig för, måste separeras från övrig information. På webbplatsen ska det vara möjligtPå webbplatsen ska det vara möjligt 

att ladda ner djupgående teknisk information även om fokus kommer att ligga på 

grundläggande presentation av företaget och produkter. 

Kommunen och privatpersonen vill veta hur produkten fungerar och vad den 

kan åstadkomma. Produktbladen måste ha olika djup, för att nå båda grupperna 

med nödvändig och lagom mycket information. Gemensamt för beställarna är att 

informationen läses på arbetsplatsen och att produkterna inte gynnar dem själva 

som privatpersoner. 

3.4    Analys av konkurrenters hemsidor
Motion Control anser att de inte har några direkta konkurrenter i närområdet eftersom 

de är så pass nischade. Det finns dock större företag som erbjuder liknande tjänster 

och produkter som Motion Control. 

 ÅF är ett internationellt teknikkonsult företag med ca 3500 anställda. (www.åf.se) 

De utför tjänster inom industri processer, infrastrukturella projekt och erbjuder 

lösningar vid utveckling av produkter och IT-system. De verkar i hela världen men 

har sin bas i Europa.  Jag ville få en bild av hur de presenterade sig själva och 

besökte därför deras hemsida. 
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Företaget har en blå färg i logotypen som även går igenom på webbplatsen i form 

av bilder och grafiska element. Den blå färgen kompletteras med vit och grå och det 

finns inga andra starka eller dominerande färger på webbplatsen. 

ÅF: webbplats har en global meny på webbplatsens övre kant vars underrubriker 

dyker upp i vänstra delen av sidan när man klickar sig fram, en typ av pull-down meny. 

Ibland kritiseras metoden eftersom det kräver att besökaren själv hittar alternativen 

som ligger gömda bakom huvudrubriken.  (Krug S, 2000:115) Menyerna kan dock 

fungera när man vill spara yta och undvika en rörig hemsida. 

 En bra webbplats ska besvara fyra frågor när en besökare kommer till sidan för 

första gången: Vilken slags sida det är, vad som finns på sidan, vad besökaren kan 

utföra och varför besökaren ska stanna på sidan (Krug S, 2000:101). ÅF:s webbplats 

ger svar på dessa frågor.  Företagnamnet är tydlig liksom presentationen av företaget. 

Rubrikerna är begränsade i mängd och ger en överblick av webbplatsen. Besökaren 

kan till exempel enkelt klicka sig fram till lediga jobb och göra en intresseanmälan. 

Webbplatsen erbjuder interaktivitet utan att krångla till funktionerna. 

 Det finns spårmärkning på varje sida trots att dispositionen är  relativt  okomplicerad. 

Underrubrikerna finns på sidans högra kant samtidigt som huvudrubriken är 

markerad med en blå färg, oavsett var du befinner dig på webbplatsen. Besökaren 

ska veta var han eller hon befinner sig, speciellt eftersom det inte är självklart att 

startsidan är den första sidan som de ser. Om besökaren hamnar på webbplatsen via 

en sökmotor, måste de veta vilken sida de befinner sig på ( Nielsen J. 2001:191). 

 Webbplatsen kräver att besökarna scrollar på sidan, vilket kan ha en negativ 

inverkan på platsen. Det är ytterst få människor som orkar ta in all information och 

som väljer att scrolla på sidan. (Nielsen J. 2001:112) Enligt en undersökning 1995 

var det endast 10 % av webbplats besökare som tog sig tid och kraft att titta på hela 

sidor. Tiderna har förändrats men det ger en uppfattning om att motviljan att scrolla 

sidor finns hos användarna. 

 En annan konkurrent är Semcon, som även det är ett internationellt företag inom 

produktutveckling och teknik (www.semcon.se). På webbplatsen måste du klicka 

dig vidare för att komma till startsidan via ett intro. Upplägget på webbplatsen 

skiljer sig från ÅF:s genom att de använder hela arbetsytan på skärmen. Innehållet 

är utspritt från hörn till hörn, där rubrikerna hamnat högt upp på webbplatsen. Den 

röda logotypen finns i det övre vänstra hörnet och fungerar som en länk till startsidan 

vilket är att rekommendera (Nielsen J. 2001:191). 
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Tyvärr måste besökaren scrolla för att nå all information på webbplatsen, vilket som 

sagt bidrar till en något sämre resultat (Nielsen J. 2001:112). Företagets webbplats 

använder spårmarkeringar som är nödvändiga i det här fallet. De har fler undersidor 

kan skapa förvirring men de har löst problemet genom spårmärkning. Det var 

intressant att se vad konkurrenterna erbjöd på Internet, det gav mig en bild av hur 

Motion Control ska profilera sig  för att hålla samma eller en högre nivå.

3.5   Utprovning av befintligt material
Syftet med att prova ut det befintliga materialet är att hitta de största bristerna ur 

ett informationsdesign perspektiv, att låta repsondenter förklara sina intryck av 

webbplatsen och broschyrerna samt få större förståelse för målgruppen. Jag ville 

ha en utgångspunkt innan jag började utformningen av det nya materialet. Vad 

skulle jag undvika? Vad  fungerade? Hur uppfattade målgruppen produktbladen och 

webbplatsen?
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					3.5.1					Enkätundersökning	av	produktblad
Jag utformade en enkät för att utprova det tryckta materialet där testpersoner fick 

kryssa i lämplig grad av sanning i ett påstående. Metoden passar väl när man utprovar 

i stora grupper men i det här fallet var metoden effektiv och gav testpersonerna 

möjlighet att minimera testtiden samtidigt som jag fick nödvändiga svar (Andersson 

B-E. 1994:26). 

 I den här undersökningen blandade jag olika slags personer som skulle medverka. 

Jag gav enkäter till personer med kunskaper inom design och en annan grupp med 

personer som ofta kommer i kontakt med broschyrer från företag såsom Motion 

Control. Jag ville ha en spridning i utprovningen för att se om resultatet var entydigt 

och pekade i samma riktning eller om grupperna såg olika brister. 

 Hälften av enkäterna, 14 stycken, gavs till yrkesverksamma personer som befann 

sig på konferens med arbetet. De besvarade frågorna i en lobby, på hotellet där 

konferensen hölls, under en paus. Jag kallar den här gruppen för ”konferensgruppen” 

i den här undersökningen.  Resterande enkäter, 11 stycken,  gavs till personer med 

kunskap inom design, som besvarade enkäten enskilt i grupprum eller i konferensrum. 

Jag benämner gruppen som ”designgruppen” i undersökningen. 

 Därmed fick sammanlagt 25 personer besvara enkätfrågor om Motion Controls 

tryckta informationsmaterial. Gruppen bestod av 13 män och 12 kvinnor i åldern 

28-60.  

 Enkäten bestod av tio olika likertskalefrågor där respondenterna hade möjlighet 

att kryssa i hur pass mycket de instämde i påståendet (Andersson B-E. 1995:105). 

Enkäten hade en femgradig skala.  Jag formulerade frågorna olika, ur positiv och 

negativ aspekt, för att respondenterna skulle vara aktiva och inte kryssa i samma 

alternativ på alla frågor (Andersson B-�. 1995:109). I slutet av enkäten fick 

respondenterna möjlighet att fritt formulera egna tankar och idéer om vad de ansåg 

om materialet samt motivera sina svar. 

 Jag valde att visa utvalda delar av allt material för att testpersonerna inte skulle 

bli överväldigade av en stor mängd och känna olust inför uppgiften. Testgruppen 

fick studera det s.k. Handy Blue- materialet, bestående av produktblad i storlekarna: 

A5, A4 och ett vikt A3. Dessutom fick de titta och jämföra med ett elektronikblad 

från Motion Control i A4 format.  

 Respondenterna fick i lugn och ro studera broschyrerna och sedan kryssa i enkäten. 

Uppgiften var enskild eftersom jag ville veta personernas egna åsikter och inte få ett 

majoritetssvar från en hel grupp. (Trost J. 1993:24) Genom att använda enkäter fick 

alla respondenter komma till tals, även de tystlåtna och blyga. De påverkades inte 

av någon annan under testet.  Jag var noga med att inte uttrycka mina egna åsikter 

eller på något annat sätt påverka respondenterna. 
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							3.5.2				Resultat	av	enkätundersökning
Jag gav enkäten till 25 personer och fick tillbaka samtliga enkäter med fullständiga 

svar. Undersökningen visade att de två olika grupperna – designgruppen och 

konferensgruppen –  svarade snarlikt på de flesta påståenden. Produktbladen 

uppfattades som röriga och respondenterna ansåg att materialet inte alls var 

enhetligt. Båda grupperna reagerade negativt på layouten men ansåg dock att den 

röda färgen var gångbar. Största problemet var att respondenterna inte uppfattade 

att materialet hade samma avsändare vid första anblicken, de fick läsa sig till 

den informationen. Helhetsintrycket var att materialet såg amatörmässigt ut och 

designgruppen påpekade särskilt den dåliga upplösningen på logotyp och bilder. 

Den dåliga kvalitén sänkte trovärdigheten hos företaget. Respondenterna ansåg att 

materialet inte var inbjudande eller lockade till läsning.
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Bild 7. Elektronikblad som användes under utprovningen 



					3.5.3				Användbarhetstest	av	webbplats
För att spåra brister på Motion Controls webbplats valde jag att utföra ett 

användbarhetstest på en grupp personer. Syftet var att hitta brister som skapade 

problem för besökaren samt eventuellt få reda på positiva aspekter som jag själv 

inte kunde se. Jag ville veta om rubriker och navigering fungerande, vilket intryck 

besökaren fick av sidan, om den grafiska formgivningen hjälpte eller stjälpte och 

vilka förbättringar testpersonerna ville se. 

 För användbarhetstestet av webbplatsen valde jag en ny grupp med  personer, 

alltså inte samma personer som besvarade enkäterna om produktbladen. Jag 

utförde testet i hem- och jobbmiljö för ett verklighetstroget och tillförlitligt resultat. 

Testpersonerna var i åldern 25-58 med jobb eller utbildning inom teknik och 

elektronik såsom ingenjörer och produktutvecklare. Sammanlagt deltog 8 personer 

i testet, där de utförde uppgifter enskilt framför datorn. Jag satt med under testet och 

antecknade vad som sades och gjordes. Jag valde att inte spela in vad respondenterna 

uttryckte under observationen eftersom många hämmas av bandspelare (Andersson 

B-E, 1995:50). Intervjuerna var öppna och riktade, då jag sökte utvecklade svar från 

testpersonerna (Lantz A. 1993:21). Jag ville veta hur personerna tänkte och hur de 

upplevde sidan, snarare än hålla sig till ett specifikt frågeschema.

Följande uppgifter utfördes under testet?

 - Vad arbetar företaget med?

 - Vilka tjänster erbjuder dem?

 - Hur kan du nå företaget?

 - Har dem någon specialitet, isåfall vilka/vilken?

 - Vad är Multi Pos?

 

Jag uttryckte tydligt att jag testade hemsidan och inte personerna som deltog i testet.  

Efter utprovningarna sammanställde jag resultaten för att få en bättre utgångspunkt 

för utformningen av nytt material. Det var viktigt att veta vilka fallgropar jag skulle 

undvika och om det fanns något positivt som skulle följa med till det nya materialet. 

Testerna gav en god bild av de största problem eftersom resultaten pekade åt samma 

håll.  

							3.5.4				Resultat	av	användbarhetstest
Jag fick många och omfattande kommentarer på webbplatsen, både angående 

utseende men även funktionen. Respondenterna ansåg att sidan signalerade om en 

oklar affärsidé. De förstod inte vilka Motion Control anpassat webbplatsen till – den 

gav ett osäkert och rörigt intryck. 
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Uppgifterna utfördes av med blandade resultat. Mer än halva gruppen hade 

svårigheter att precisera vilka tjänster företaget utförde. De upplevde att det fanns 

en upprepning i texten som förvirrade mer än förtydligade. Respondenterna  förstod 

inte syftet med rubrikerna: ”Tjänster”, ”Produkter” och ”Vår kompetens”. Det 

uppstod problem med att förstå vad som fanns under varje rubrik. 

 Kontaktuppgifterna hittades snabbt av samtliga respondenter medan frågan om 

vad Motion Controls specialitet var, gav olika tre olika svar från gruppen. De hittade 

olika formuleringar och alternativ på olika sidor.

 Övriga kommentarer under testet gav mig en stor inblick hur sidan fungerar mot 

besökaren. Första reaktionen av sidan var bland annat djupa suckar och småskratt. 

De fick uppfattningen att Motion Control var ett oseriöst företag som inte behärskade 

varken data eller design. Mer än hälften av alla respondenter ansåg att sidan såg ut 

som ett Word dokument som lagts upp. 

 Trots att respondenterna var intresserade av teknik och elektronik, saknade de 

säljande texter. På webbplatsen fanns information om vad Motion Control gör och 

till viss del hur de utför sitt jobb, men ingenting om varför man faktiskt ska anlita 

dem. Majoriteten av respondenterna ansåg att företaget saknar marknadsföring då 

de bara rabblar vad deras kunskap är. Målgruppen ville se i klartext vad Motion 

Control kunde göra och tillföra i praktiken. Vissa uttryckte även irritation över att 

behöva scrolla sidan och att ”nyheter” nyttjade halva startsidan. 

    Trots att Motion Control anser att tekniken är deras starka sida och viktigaste 

budskap ansåg fem av åtta stycken respondenter att informationen ”varken var 

hackad eller malen”. De uttryckte att informationen inte var säljande och troligen för 

knapphändig för intresserade ingenjörer. De ville gärna se en tydlig uppdelning av 

alla dokument, länkar,  rubriker och undersidor. Textmängden var för överväldigande 

och alla medverkande önskade mindre textmängd eller en uppdelning som kunde 

förenkla för användare. 

     Gällande ”tjänster” var kritiken riktad mot den diffusa beskrivningen av vad de 

kunde utföra. Målgruppen ville se en mer specifik beskrivning av vad de kan göra, 

snarare än ”vi gör vad ni vill”.  En beskrivning av deras personliga kompetenser, var 

ett förslag som dök upp under undersökningen. Sammanfattningvis var strukturen 

svår att förstå och testpersonerna hade svårt att navigera sig fram till rätt sida. 

     

23



3.6   Analys och tolkning av resultat
Även om det fanns uppenbara brister i Motion Controls externa material gav 

utprovningarna nya aspekter på problemen. Resultaten var intressanta för mig och 

mitt fortsatta arbete med det nya materialet. 

						3.6.1			Produktblad
Respondenterna ansåg att det tryckta informationsmaterialet var ”spretigt”. Det var 

svårt att se en tydlig användare och framförallt koppla samman materialet till en 

och samma avsändare. Jag insåg att min viktigaste uppgift var något så primärt som 

att framhäva en tydlig avsändare. Oavsett innehåll eller upplägg, måste mottagaren 

kunna identifiera sändaren vilket Motion Control misslyckats med. Undersökningen 

visade att respondenterna ansåg att formaten på produktbladen vara lämpliga. Det 

finns dock en anledning till att de flesta uppskattar och använder till exempel A4 

formatet - det underlättar läsningen enligt Lasse Frank (Pettersson R. 2004:207). Vi 

läser från vänster övre hörn vidare ner till högra nedre hörn och A4 formatet ger en 

naturlig och god läsrörelse. 

      Den röda färgen på företagsnamnet ställde de flesta sig neutrala till, även 

om de påpekade att färgen inte gjorde sig helt bra i broschyrerna. Färgen var för 

stark gentemot övriga element i trycksakerna, var tolkningen som jag gjorde utifrån 

deras resonemang. Respondenterna ansåg att bildmängden var lagom och gångbar,  

men att kvaliteten var för låg. För att göra ett trovärdigt intryck är det viktigt att 

kvalitén på bilder i informationsmaterial är hög, påpekar Pettersson  (Pettersson R. 

2001:71). 

									3.6.2				Webbplats
Att respondenterna uppfattade webbplatsen som rörig, berodde troligen på 

helhetsintrycket som gavs.  Storleken på typsnittet var för stor, Motion Control 

har dessutom använt en seriff i alla brödtext som gör det svårt för besökaren att 

läsa och ta in  all information på webbplatsen, något som Mattias Meldert påpekar.   

(Petterson R. 2004:261). 

 Företaget har använt hela ytan på skärmen och i det här fallet konkurrerar alla 

olika element med varandra. Besökaren får svårt att veta vad som är viktigt och ögat 

får ingen chans att vila. En hemsida mår bra av tomma ytor som hjälper besökaren 

att förstå hur sidan är strukturerad och var den viktiga informationen finns (Nielsen 

J. 2001:18). Utifrån kommentarer och synpunkter på den befintliga hemsidan, 

arbetade jag för att åstadkomma motsatt effekt. Det var uppenbart att Motion 

Control misslyckats ur ett informationsdesign perspektiv. Jag arbetade vidare utifrån   

målgruppens önskemål och de teorier som jag presenterat i rapporten. 
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4. Resultat 

Jag arbetade parallellt med utformningen av broschyrer och hemsida för att hitta 

grafiska element och färger som fungerar både på webben såväl som för tryck. 

Min primära och viktigaste uppgift var att låta allt extern material samspela, och 

framförallt att tydliggöra avsändaren. Genom ett specifikt formspråk, färgval, 

typsnitt och en logotyp har Motion Control fått en tydligare identitet. 

Följande format på produktblad har tagits fram (förutom webbplatsen) och 

nämns i avsnittet:

 - Vykort, standard, A6

-  Produktblad A4

-  Produktblad A3

4.1   Färg
Det mest förvånade under mitt arbete var hur Motion Control använde företagsfärgen. 

Företaget hade ingen bestämd färgkod på den röda färgen i namnet, vilket syns på det 

befintliga materialet där nyanserna varierar från trycksak till trycksak. När företaget 

beställt trycksaker från tryckeriet har de angivit att de önskar färgen ”röd”. Det blev 

viktigt att bestämma en färg som första steg i arbetet mot ett enhetligt material. Jag 

valde en mörkare ton av röd som inte lyser i ögonen. Jag ville undvika skrikiga 

färger som inte matchar företagets önskade uttryck.  En ljus färg som orange sticker 

i ögonen ger ett intryck av överflöd och emotion, något som skulle undvikas i det 

här fallet (Sisefsky J. 1995:72).

 För att få ett harmoniskt och lugnt material, valde jag neutrala färger som ger 

liten kontrast för att låta läsaren vila ögonen. Som signifikant färg för trycksaker 

och webbplats valde jag en brun nyans för bakgrundston. Bruna nyanser förknippas 

med trygghet och tyngd, något som passade för den nya utformningen. Den mörkare 

färgen är ovanligt i informationsmaterial för teknik och elektronikföretag, vilket 

hjälper Motion Control att stå ut från mängden.

 Till en början skissade jag och provade en ljusgrå färg som bakgrund men bådeTill en början skissade jag och provade en ljusgrå färg som bakgrund men både 

trycksakerna och webbplatsen blev för dystra och tillintetsägande. Webbsidan såg 

särskilt tråkig och livlös ut. Jag provade en brun nyansen som ska ge mer värme 

(Siefsky J. 1995:73). Bakgrunden framhäver vad som är viktigt och mjukar upp 

sidan enligt Lasse Frank (Pettersson R (2004:203).  
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Vidare så används ljusare toner i samma bruna skala för tonplattor, textfärg och 

andra detaljer. Det var inte aktuellt att lägga till nya färgskalor som riskerade att röra 

till materialet. När man arbetar med färger och tryck finns det alltid problem som 

kan dyka upp. Det är svårt att få exakt samma nyans varje tryckintag eftersom till 

exempel val av papper påverkar hur färgen ter sig. För att kontrollera att färgerna 

håller önskad nyans kan man alltid begära provtryck från tryckeriet eller använda 

en färgguide från aktuellt tryckeri. Enligt Jimmy Bodin, säljare på Edita tryck i 

Västerås, finns det tendenser att slarva i sista skedet av en produktion vilket kan 

leda till olika slags feltryck eller missnöje. En del väljer ett billigare papper eller 

bindning vilket kan påverka slutresultatet avsevärt. Om det är en nyans som är riktigt 

viktig kan det vara klokt att producera trycksakerna i en enda omgång och undvika 

två eller flera intag i pressen. Tryckpressarna ger ingen garanti för att färgerna blir 

exakt samma varje omgång. Jimmy Bodin berättar även att den blå färgskalan oftast 

bringar mest problem, medan den beige-bruna skalan oftast återges utan problem. 

Den bruna och jordnära färgskala kan komplettera rött på ett bra sätt. (Sisefsky J. 

1995:73) Rött symboliserar bland annat kraft, mod och impulsivitet. Tillsammans 

skapar de en balans och harmoni.  

 För att underlätta läsningen av trycksakerna men även på webbplatsen används en 

vit tonplatta  i förgrunden. Alla texten är skrivna i mörkbrun på webbplatsen men i 

svart i trycksakerna. Svart färg på webbplatsen gav ett för skarpt intryck och smälte 

in dåligt med övriga grafiska element. Läsligheten blir god med kontrasten mellan  

vit bakgrund och  brun text (Nielsen J. 2001:125). Svart text mot vit bakgrund 

ger den bästa kontratsen men jag valde att prova ut webbplatsen med brun text 

innan jag ändrade något. Typografin och färgval måste anpassas för respektive 

mediekanal enligt Lasse Frank (Petterson R. 2004:213).  Läsligheten behandlar 

endast de tekniska förutsättningarna att läsa en text, innehållet och läsbarheten är 

fortfarande en viktig aspekt som måste tillgodoses. Om Motion Control vill ändra 

och anpassa utseendet på sina trycksaker går det bra att använda definierade färger 

från designrapporten. Det viktigaste är dock att de inte plockar in nya färgskalor och 

andra element som går emot den nya formen och stilen. 

 Färgkoder för de olika nyanserna finns med i designrapporten, definierade i 

RGB och CMYK. Olika kulörsystem har olika färgrymder, vilket påverkar vilken 

återgivning som är möjlig i tryck eller på skärm. När jag valde den röda färgen på 

logotypen och övriga färger utgick jag från CMYK där kulörrymden är mindre än 

den som återges på skärm med RGB. (Johansson K, Lundberg P, Ryberg R. 1998:40) 

Färgerna som återges på skärmen ska även fungera i andra medier som trycksaker.
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4.2 Typografi
Typsnitten i trycksakerna ska fungera i många olika sammanhang och dessutom 

anpassas för olika rubriker och delar i texten. 

 På vykortet har jag arbetat med typsnittet Birdman Light som en form snarare än ett 

innehåll (se designrapport). Framsidan av vykortet har aktuellt produktnamn skrivet 

i typsnittet Birdman Light. Namnet är kopierat och tryckt i olika storlekar, färger 

och styrkor. Jag har använt tre av fyra grundläggande kontrastprinciper för att skapa 

nyfikenhet, som Lasse Frank påpekar (Pettersson R. 2001:203). Bakgrundfärgen är 

brun och produktnamnet varierar i färger från samma skala men vit förekommer 

också för att skapa mer djup i bilden. 

 Vykortets innehåll, som finns på baksidan, följer samma mönster som resterande 

produktblad. Rubrikerna är satta i en sanseriff. Jag ville använda ett typsnitt som 

finns installerat på de flesta datorer och dessutom passar in i profilen. Det ska vara 

enkelt för all personal på Motion Control att producera ett produktblad utan att 

behöva leta efter nya typsnitt. Efter en del olika varianter och alternativ, slutade det 

med Myriad Roman för rubrikerna. Det är ett öppet, linjärt typsnitt vilket innebär 

att det är lättare att läsa i små storlekar. Typsnittet är genomgående i produktbladen 

men varierar i storlek.

 Det minsta produktbladet, vykortet, innehöll en mindre textmängd därför kunde 

jag även välja att använda en sanseriff till brödtexten. Mitt mål var att produktbladen 

skulle se enhetliga ut och därför använde jag Myriad Roman 10 punkter på vykortets 

baksida. Det var viktigt att inte blanda för många olika stilar samtidigt som texten 

skulle vara lättläst och tydlig för läsaren. Storleken passar för löpande text som 

är avsedd för vuxna med normalsyn, som uppfattar punkterna 10, 11 och 12 utan 

problem (Hellmark C. 2004:27). På vykortet är textmängden ytterst begränsad ochPå vykortet är textmängden ytterst begränsad och 

målet var att låta upplägget likna ett vanligt vykort på baksidan med adressruta 

liksom en frimärkesruta i övre högre hörnet. 

 Brödtexten på A4-bladet samt det vikta A3-bladet är satt med  en seriff som 

kan guida läsaren genom texten. Klackarna som finns på typsnittet underlättar 

läsningen.   Valet föll Times New Roman 11 punkter i produktbladen. I tidningar 

eller broschyrer med spalter, fungerar det att använda typsnitt i 7-9 punkter men jag 

valde att använda 11 punkter för att vara på den säkra sidan (Hellmark C. 2004:27). 

Även  i  A4 och det vikta A3 produktbladet, ville jag använda ett typsnitt som finns 

tillgängligt på de flesta datorer.  All text i produktbladen är marginaljusterad för att 

linjerna ska vara så raka och jämna som möjligt. Jag ville uppnå en balans mellan 

textblocken och skapa symmetri, som saknades i det gamla materialet. Problemet 

med marginaljustering är konstiga avstavningar eller gluggar som kan dyka upp 

enligt Lasse Frank (Petterson R. 2001:210).  
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De raka linjerna var så pass viktiga att jag ändå valde att hålla fast vid 

marginaljusteringen. Symmetrisk formgivning ger en lugn känsla, vilket jag ville 

uppnå. Radlängden har begränsats till ca 60-70 tecken och går aldrig under 35 

tecken, eftersom det kan orsaka problem i läsningen med många små hopp för 

ögonen (Hellmark C. 2004:31).  Det är viktigt att läsaren hittar en rymt i texten. I  

A4 och det vikta A3 produktbladen finns tvåspalts uppdelning av texten. Upplägget 

tenderar att se statiskt ut men det resulterar också i god läslighet och läsrytm, enligt 

Lasse Frank (Pettersson R. 2001:220).          

 Att skriva på webben skiljer sig från att skriva i trycksaker. Jag ville använda ett 

typsnitt som kunde fungera på webben utan att det skiljde sig alltför mycket från 

produktbladen. Enligt Mattias Meldert (Petterson R.2004:262), är det lämpligt att 

återge text i mindre storlek än i tryck, ungefär upp till 16 punkter. Jag valde att 

använda Verdana 10 punkter till all brödtext på webbsidorna. En sanseriff fungerar 

väl på webben eftersom det minimerar risken för att tecknen grötar ihop sig och 

upplevs som otydlig, fortsätter Mattias Meldert (Petterson R. 2004:262). Han menar 

också att till skillnad från trycksaker, fungerar seriffer för rubriker. Jag har använt 

Georgia 11 punkter, som är ett webbanpassad seriff, för att skapa större kontrast 

mellan brödtext och rubriker. Jag provade att använda Verdana till rubrikerna men  

valde att ändra till en seriff.  Rubrikerna är röda men för att tydliggöra  passade det 

bra med ett annat typsnitt. På så sätt är informationen inte färgberoende, utan har 

en speciell form och uttryck som visar var besökaren befinner sig på webbplatsen. 

Övrig text såsom meny, länk till startsida och datum är satta i det webbaserade 

typsnittet Trebuchet, som påminner om Myriad, för att knyta samman tryck och 

webb. 

4.3   Grafiska element
För att mjuka upp materialet och göra det mer inbjudande, har jag använt 

rundade hörn på bilder och tonplattor i det tryckta materialet och på webbsidan. 

Respondenterna ansåg att de befintliga trycksakerna och webbplatsen såg hårda och 

statiska ut. Jag ville använda ett grafiskt element som kunde fungera som en röd 

tråd på webbplatsen och i det trycka materialet, vilket de rundade hörnen gjorde. 

Genom att utnyttja gestaltningslagen – likhetens lag – uppfattas olika element som 

en enhet om de liknar varandra i form till exempel, menar Lasse Frank (Petterson 

R. 2004:223). Utseendet på en webbplats sätter en stämning och berättar på ett 

par sekunder vad man vill förmedla. (Sundström T. 2005:44) Det kan bygga upp 

ett förtroende och många gånger är den grafisk formen avgörande för det första 

intrycket. Via webbplats och trycksaker som talar samma formspråk, bygger man 

upp förtroende och tillit för företaget. 
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Förutom att utseendet på externt material ska vara estetiskt tilltalande, ska stilen 

passa företaget och dess visioner. Grundtonen sätts omgående medan intrycket 

utvecklas när betraktaren fördjupar sig i materialet (Sundström T. 2005:14). 

 För att företaget skulle ge ett mer modernt och stilrent men även mjukare 

intryck valde jag använda typsnittet Birdman Light för företagsnamnet. I dagsläget 

använder Motion Control typsnittet Futura, som är relativt vanligt. Jag ville använda 

ett typsnitt som kan skilja sig från mängden inte vara alltför ordinärt, Birdman 

Light klassificeras och kopplas samman som ett teknik typsnitt (www.dafont.com). 

Företagsnamnet ska signalera ett modernt företag inom teknik branschen. Typsnittet 

kan användas på webbplatsen likväl som i de tryckta produktbladen. När det handlar 

om dokument och läslighet ska typsnitt väljas med omsorg, för att läsningen ska 

fungera väl. (Petterson R.2002:165) Om man vill rikta uppmärksamhet åt ett visst 

håll, ska texten eller ordet stå i kontrast till övriga delar. Förutom att välja ett nytt 

typsnitt för företagsnamnet, provade jag att lägga namnet vertikalt på framsidan 

av A4 och A3 produktbladen. Jag vill att betraktaren ska bli nyfiken och titta extra 

noga på företagsnamnet, därför fick ordet en annan läsriktning.  �nligt Lasse Frank 

(Pettersson R. 2004:203) är kontraster viktigt för att väcka betraktarens nyfikenhet. 

 Min största utmaning var att hålla designen sparsmakad och låta den reflektera 

företagets arbete och känsla. Det var inte aktuellt med stora och röriga mönster 

eller liknande, layouten skulle förmedla lugn och harmoni. För att binda samman 

text- och bildrutor i trycksakerna används vita linjer i materialet. De går bakom 

tonplattorna och fångar upp de olika rutorna. Linjerna är horisontella liksom vertikala 

och förekommer med raka och rundade hörn. Trots att linjerna är fristående, kopplar 

vi automatiskt ihop linjerna med de olika text- och bildblocken. När man talar om 

perception innebär det att vi till exempel ser fortsättning på mönster, grupperar olika 

objekt och organiserar bilder framför oss. (Petterson R. 2002:219) Perceptionen kan 

låsa vårt tankesätt men det kan också hjälpa oss att se samband som inte är visuella 

för blotta ögat. Linjerna som finns i Motion Controls material ska hjälpa läsaren att 

förstå läsriktningen och hur elementen hänger samman och relaterar till  varandra. 

 

4.4   Produktblad 
Motion Control hade ett bestämt upplägg för alla produktblad som jag var tvungen 

att följa. Jag  arbetade dock om utseendet på alla produktblad och i ett fall även 

formatet . Produktbladen, som Motion Control använder, delas ut på mässor, skickas 

till företag, används under kundmöten etc. 
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							4.4.1		Vykort
Upplägget för de olika formaten och deras syfte hade Motion Control redan bestämt. 

Jag ställde mig frågande till A5-bladet som egentligen inte fyllde någon funktion, 

och försökte utveckla ett nytt koncept. För personer som strövar runt på en mässa 

utan något särskilt mål, borde man skapa något som åtminstone väcker nyfikenhet 

eller någon slags aktivitet. 

 Jag bestämde mig för att ändra formatet från A5 till det liggande vykortsformatet. 

Dels för att formatet är mer spännande att arbeta med, dels av praktiska skäl. Det 

liggande formatet upplevs som aktivt och framåtgående och framförallt är det mer 

utmärkande enligt Frank (Pettersson R. 2004:207). Vykort tar dessutom mindre plats 

och skapar ett koncept som kan utvecklas. Motion Control kan skapa fler vykort som 

de skickar till sina kunder eller dela ut fler kort på mässor som presumtiva kunder 

kan skicka tillbaka. Jag ville skapa något som var mer spännande än ett enkelt blad 

som smälter in i allt annat material som cirkulerar på en mässa . Vykortet kan skapa 

en aktivitet och en kontakt mellan kund och Motion Control. 

 Vykortet kommer att ligga på bord eller delas ut för hand och därför passade 

standardformatet bra. Utformningen för vykortet hade inte särskilda regler eller 

riktlinjer från Motion Control. Christer Gerdtman önskade endast att vykortet skulle 

vara enkelt, behändigt och billigt.  

 Jag ville inte att alternativet med vykortet skulle skapa ett stort hål i företagets 

ekonomi och skickade därför en prisförfrågan till Aurells tryckeri i Västerås. Vid tryck 

på båda sidorna av 100 stycken vykort, fyrfärg, är kostnaden 70 kr mer än samma 

antal av A5 där endast ena sidan utnyttjas. Priset varierar beroende på beställningens 

storlek men det ger en uppfattning om prisnivån. Jag presenterade även min idé för 

ett vykort för Christer Gerdtman och bemötandet var gott. Han såg också möjligheter 

att utveckla konceptet för flera olika produkter och sammanhang. 

						4.4.2		A4-	och	A3	produktblad
Produktbladen i formaten A4 och det vikta A3 behölls  även om stora ändringar i 

utseendet genomfördes. Det stående formatet kändes tråkigt till en början men ur 

ett praktiskt perspektiv fungerar A4- formatet för informationsmängd som ska läsas, 

menar Lasse Frank (Petterson R. 2004:207). Läsaren har ett inbyggt system som gör 

att läsrörelsen fungerar bra när texter presenteras på detta sätt.  

 Jag var tvungen att anpassa layouten på produktbladen (A4 och A3) med hänsyn 

till broschyrställen som företaget har med sig på mässor, enligt Christer Gerdtman.  

När produktbladen ställs ner i stället, syns endast 1/3 av pappret, den övre delen. 

För att underlätta för utställningspersonalen och presumtiva kunder försökte 
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jag skapa en layout där produktnamnen finns tillgängliga på papprets övre kant. 

Produktbladen ska enkelt hittas utan att någon ska behöva ta upp alla blad för att 

finna rätt produkt. 

 Förutom att produktnamnet ska presenteras tydligt, är företagets namn och 

kontaktuppgifter primära fakta som ska finnas lättillgängliga. Inom grafisk design 

är huvuduppgiften att tillgodose funktion, estetik och struktur till olika slags 

informationskällor. (Pettersson R. 2002:26) Motion Control har fått en ny logotyp 

och i bästa fall ska 60 % av betraktare känna igen den nya logotypen  och företagets 

nya utseende sex veckor efter introduktionen. Det innebär att all kontaktinformation 

och logotyp bör användas konsekvent i allt material för att vänja allmänheten med 

det nya grafiska utseendet. På produktbladen valde jag att placera  uppgifterna på 

A4-bladens nedre kant respektive baksida på A3-broschyren. Det är konsekvent 

genom allt material. 

4.2   Webbplats
Att skapa en webbplats som tilltalar och fungerar väl, kan vara svårt. Jag ville skapa 

en sida som var lugn och mindre skrikig än den som Motion Control använde när jag 

startade arbetet. Respondenterna som deltog i utprovningen utryckte att sidan såg ut 

som ett Word-dokument som lagts upp på webben. 

 Christer Gerdtman berättade att de vill presentera företaget för nya kunder på 

webbplatsen samtidigt som deras ”gamla” kunder ska kunna utnyttja sidan för att 

hitta mer djupgående teknisk information om produkterna. Mitt mål var att hålla 

nere textmängden och se till att webbplatsen inte spretade alltför mycket med olika 

länkar. 

						4.2.1				Layout	
Till skillnad från trycksaker som annonser, har en webbplats redan fått besökarens 
uppmärksamhet. Någon har valt att besöka sidan och därför ska webbplatsen ge 
besökaren vad han eller hon behöver snarare än att skrika efter mer uppmärksamhet. 
(Sundström T. 2005:45) Den grafiska formen ska vara mer dämpad och subtil, men 
fortfarande estetiskt tilltalande. 
 Logotypen har flera viktiga funktioner, förutom att den ska fungera som ett 
igenkänningstecken för avsändaren, ska den även fungera som en länk till startsidan. 
(Sundström T.2005:69) I dag är de flesta användarna vana vid att hitta logotypen 
på sidans övre vänstra del, därför placerade jag Motion Controls namn där. Det 
finns konventioner som är så pass inarbetade att det är kan vara dumt att ändra på 
upplägget och skapa irritation. Samma utgångspunkt gäller kontaktuppgifter som 
ska finnas på sidans nedre del för att hjälpa användaren att hitta rätt. En tydlig 
avsändare är viktigt på en webbplats, det ska inte råda några tvivel om vem som är 
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utgivare. Genom att placera logotypen och kontaktuppgifterna på samma plats på 
alla sidor, blir det enkelt att se att det är Motion Controls webbplats. På sidans övre 
högra del finns datum och år utplacerade. Jag har skrivit ut tiden i dess fulla form 
för att undvika missförstånd, till exempel 1 januari 2007. Andra former kan vara 
svårtolkade och när datum skrivs i numerisk form, måste årtalet ändå skrivas med 
fyar siffror (Sundström T. 2005:98).   
   Under utprovningen kommenterade nästa alla respondenter att den befintliga sidan 

var för stor och utbredd, det fanns inga tomma ytor eller riktlinjer för vad som var 

viktigt på webbplatsen. Jag bestämde mig snabbt för att avgränsa arbetsytan till 

skärmens centrala yta och låta resten av sidan vara tom. Tomma ytor bidrar även till 

att sidan laddas snabbare ( Nielsen J. 2001:18).  Innehållet i form av text och bild 

samlades på en centrerad ljusgrå tonplatta. De tomma ytorna runtomkring hjälper 

användaren att förstå var han eller hon ska fokusera på. (Nielsen J. 2001:18) 

Den ljusgrå tonplattan främjar kontrasten mellan text och bakgrund, vilket är viktigt 

för läsligheten. (Sundström T.2005:66) Färgerna är inte beroende av en exakt 

färgåtergivning som kan vara svårt att uppnå på skärmen. Tryckt text är lättare att 

läsa om pappret är aningen tonat och inte riktigt vitt men på webben finns inte samma 

möjlighet att justera och bestämma nyanser (�nglund H. Guldbrand K, 2004:166). 

Jag har dock försökt att följa regeln genom att låta tonplattan och bakgrunden vara 

aningen gråtonad. 

  Jag har valt att minska textrutorna och lägga till bilder för att besökaren ska 

uppfatta sidan som mer lättsam och trevligare. Det finns flera anledningar till varför  

bilder har en positiv inverkan på webbplatser. De kan tydliggöra innehållet och 

besökarens  position, dessutom kan bilder på människor öka trovärdigheten på 

webbplatsen (Sundström T. 2005:58).  På startsidan har jag valt att använda en bild 

av ett kretskort för att knyta an till verksamheten på ett mer subtilt sätt. Jag ville 

inte använda en bild av till exempel en specifik produkt eller på Motion Controls 

kontor, eftersom bilden ska täcka flera områden inom företaget och vara tidlös. 

Kretskortet ska anknyta till elektronik och teknik, utan att vara alltför framträdande. 

Övriga bilder ska ha tillhörande texter som förklarar innehållet och sammanhanget. 

Det kan innebära övertydlighet men bildtexter gör ofta stor nytta och man slipper 

missförstånd. 

 Indexsidan är utgångspunkten varifrån resterande sidor följer samma ungefär 

mönster (Krug S. 2000:62). Jag valde att vara konsekvens under arbetet med(Krug S. 2000:62). Jag valde att vara konsekvens under arbetet med. Jag valde att vara konsekvens under arbetet med 

webbplatsen eftersom helhetsintrycket var viktigt för besökaren. 
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	4.2.2				Navigering
Motion Controls befintliga webbplatsen fick stark kritik för den röriga strukturen, 

som irriterade besökarna. Det fanns många olika länkar och färger som signalerade 

flera felaktiga budskap, därför var helhetsintrycket och navigeringen allra viktigast 

när jag utformade den nya webbplatsen. Viktigast av allt var att skapa en tydligViktigast av allt var att skapa en tydlig 

ingång och överskådlighet av sidan så att besökaren kan bilda sig en uppfattning vad 

webbplatsen har att erbjuda (Nielsen J. 2001:104) . 

 Motion Controls nya webbplats har en hierakisk struktur. Det är en struktur som 

lämpar sig bra för hur människor tänker - huvudavdelningar och underavdelningar 

inom olika ämnen och kategorier (Sundström T. 2005:196). Från till exempel 

“produkter” följer underrubriker med de specifika produkterna som finns tillgängliga. 

Den går från det generella till det specifika och modellen passar för de flesta syften. 

(�nglund H. Guldbrand K. 2004:29) Det är dock viktigt att hålla strukturen under 

kontroll med max 2-3 nivåer för att webbplatsen ska vara överskådlig. 

 På webbplatsens övre kant har jag satt en global meny som täcker 

huvudavdelningarna som finns på webbplatsen. (Sundström T. 2005:135) Menyn 

får en framträdande och tydlig plats och finns med på alla sidor.  I kombination 

med den globala menyn använder jag pull-downs från alla rubriker. Fördelen med 

globala menyer är att hela webbplatsen blir tillgänglig oavsett vilken sida du befinner 

dig på. (Sundström T. 2005:137) Den horisontell varianten spar dessutom mycket 

utrymme, vilket var viktigt på Motion Controls hemsida. Beroende på rubrik finns 

olika många underrubriker att välja bland. 

  På Motion Controls startsida finns en presentation av företaget i kombination 

med en bild av ett kretskort som ligger i bakgrunden. Rubrikerna finns i den globala 

menyn, och har minskat i antal - från sju stycken, på den befintliga webbplatsen, 

till fem stycken. När användaren markerar en rubrik och hamnar på en undersida, 

blir rubriken fetstilt. På en del webbplatser visas valda rubriker understrukna men 

eftersom konventionerna till länkar och dess form är så starka, ska det undvikas 

(Sundström T. 2005:118). Fet stil i kombination md röd färg, visar vilken rubriken 

som är vald även för dem som är till exempel färgblinda. 

 På startsidan liksom på undersidorna finns en brittisk flagga i det vänstra hörnet, 

där besökaren kan ändra språk till engelska på webbplatsen. Trots att Motion Controls 

främsta målgrupp finns inom Skandinavien, har företaget leverantörer utanför �uropa 

som ska kunna besöka sidan och få en bild av verksamheten. Systemet med flaggor 

kan utlösa vissa negativa känslor hos människor i t.ex. U.S.A där befolkningen 

förväntas klicka på Storbritanniens flagga. (Sundström T. 2005:102) De positiva 

aspekterna väger dock för en användning av flaggor som språkguide, i synnerhet när 
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det gäller det engelska språket. 

För att förenkla navigering finns två länkar till startsidan. Förutom att logotypen 

fungerar som en länk finns ännu en länk  i det nedre högra hörnet. Det står ”startsida” 

och min förhoppning är man lyckas fånga upp de personer som inte uppfattar att 

logotypen fungerar som en länk. 

 På undersidorna där produkterna presenteras finns möjlighet för besökaren attPå undersidorna där produkterna presenteras finns möjlighet för besökaren att 

ladda hem ett Pdf-dokument med teknisk information om produkten. Genom att 

placera detaljrik information på nedladdningsbara dokument kan webbplatsen hållas 

stilren och enkel för nya besökare samtidigt som de ”gamla” kunderna hittar vad de 

söker. Länken är markerad med blå färg och är understruken, eftersom användare 

har lärt sig att associera färgen och understruken text till länkar. (Sundström T. 

2005:118) Om man inte stryker under länken, tar det längre tid för besökaren att 

förstå vad som är klickbart. 

      

4.3 Utprovning av nytt material
När jag var färdig med det nya materialet ville jag prova ut  det för att finna fel som 

jag missat. Tiden var knapp men jag ansåg att det var bättre att prova på några få 

personer än ingen alls. 

						4.3.1				Enkätundersökning	av	nytt	material		
När jag provade de nya produktbladen, använde jag samma enkät som under 

utprovningen av det gamla materialet, för att få ett så rättvisande resultat som 

möjligt. Var det någon skillnad? Hade jag uppnått mitt mål? Var fanns det brister?

 Sammanlagt svarade 16 personer på enkäten, samtliga lämnade tillbaka enkäterna 

med fullständiga svar. Jag gav 10 personer på konferens- och hotellanläggningen 

enkäten efter de studerat det tryckta materialet. Lokalen och sammanhanget var 

detsamma som under utprovningen av det gamla materialet men respondenterna var 

nya personer. Det var viktigt att byta ut de medverkande för att få nya perspektiv 

på materialet. 

 De övriga sex personerna var kunniga inom grafisk design och satt, även under 

detta test, i grupprum eller konferensrum på egen hand och svarade på enkäten.  

Även denna grupp bestod av nya personer utan någon förkunskap av det tryckta 

materialet. 

					4.3.2					Resultat	av	enkätundersökning
Näst intill alla respondenter ansåg att produktbladen såg inbjudande in eftersom de 

var annorlunda och såg spännande ut. Färgerna var ovanliga i sammanhanget och 

majoriteten ansåg att de fungerade. Ett par personer ansåg att vitt är den bästa färgen 
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på broschyrer men kunde inte se något hinder för till exempel läsbarheten i det här 

fallet. Informationen förmedlades tydligt eftersom det fanns en vit bakgrund bakom 

samtliga texter i produktbladen.  Respondenterna hade inga problem att identifiera 

avsändaren. Några vred på A4 produktbladet för att se vad som var skrivet vertikalt. 

Jag ville att respondenterna skulle reagera på företagsnamnet, oavsett skäl, och det 

gjorde de. Det väckte viss nyfikenhet utan att röra till materialet.

					4.3.3				Användbarhetstest	av	webbsida
I och med att jag inte programmerat någon webbplats, genomförde jag test med 

utskrivna indesigndokument och post-it lappar. Metoden rekommenderas av 

Nielsen J.  i en av hans instruktionsvideor för utprovningar av webbplatser (Paper 

prototyping how-to-video 2003). Enligt Nielsen J. är metoden underskattad eftersom 

den brukar hitta de flesta felen som kan dyka upp på ett ”riktigt” test. Metoden 

gynnar ekonomin då brister och fel kan hittas tidigt i designprocessen, redan innan 

programmeringen ägt rum. För varje rubrik hade jag en undersida utskriven som 

jag bytte när respondenterna navigerade sig fram. För att illustrera underrubriker, 

använde jag post-it lappar som pull-down menyer. De fick klicka sig fram med 

fingret istället för musen på skärmen. Det fungerade bra,  även om det kändes fånigt 

stundtals under testet. I situationen var det dock det bästa testet som jag kunde 

genomföra, och det kändes nödvändigt att göra något slags test. Jag hade endast sex 

olika sidor att visa för besökaren men jag ville veta hur respondenterna valde att 

utgå från startsidan - om de valde rätt rubrik för att hitta informationen. 

 Jag provade webbplatsens struktur och navigation på sammanlagt 6 personer, något 

färre än första användbarhetstestet. Jag valde att utföra testet på nya respondenter 

för att få nya aspekter på problem och lösningar. Den första testgruppen skulle vara 

alltför orienterade och eventuellt titta efter problem som fanns på den ursprungliga 

sidan. 

 Testet genomfördes i hem- och kontorsmiljö och innefattade uppgifter rörande 

navigationen men jag sökte även åsikter om den grafiska formen och utseendet på 

webbplatsen. Frågorna och uppgiftena var detsamma som i utprovningen av den 

befintliga webbplatsen. Sammanlagt fick respondenterna utföra sex olika uppgifter 

samtidigt som de talade om hur de upplevde sidan. Jag ville veta om funktionen och 

formen fungerade tillsammans. 
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					4.3.4				Resultat	av	användbarhetstest
Respondenterna kände sig aningen obekväma med den onaturliga situationen kring 

användbarhetstestet. Ett par uttryckte att det var konstigt att navigera sig fram på 

papper istället för på skärm, men de vande sig efter en stund. 

       Det nya utseende på webbplatsen fick bra respons. Respondenterna ansåg att den 

såg modern och lugn ut, ett par ansåg att den eventuellt var för lugn. Webbplatsen 

gav ett rent och städat intryck, där färgerna fick bättre repsons än väntat. Många av 

konkurrenterna och företag inom samma bransch, använder vitt eller andra ljusa 

färger på webbplatserna och respondenterna uppskattade att Motion Controls nya 

webbplats skiljde sig från mängden. Under testet var jag lyhörd för kritik på den 

bruna textfärgen, den kom dock inte. Respondenterna ansåg att alla färger fungerade 

väl.

 Uppgifterna utfördes med gott resultat. Rubrikerna guidade respondenterna rätt i 

alla fall. Det var en brist att jag inte hade någon text på sidorna som de kunde läsa, 

men jag påpekande för testgruppen att det var navigationen och formen som stod i 

fokus. 

 Respondenterna uppskattade att kontaktuppgifterna och länken till startsidan 

fanns på samman plats på alla sidor. Det var enkla funktioner och val som fick allra 

mest positiva kommentarer under testet.  Ett par personer ville att vald rubrik i den 

globala menyn skulle vara understruken istället för fet. Trots förslaget valde jag att 

stå fast vid mitt första alternativ. Understrukna ord är alltför förknippade med länkar 

och rekommenderas att inte använda i annat fall. 
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5. Diskussion

Det hade varit önskvärt med en mer omfattande målgruppsundersökning  men i det här 

fallet fick jag nöja med mig det urval jag gjorde. Jag har inte kunskap eller kapacitet 

att genomföra stora undersökningar - jag fick istället utgå från respondenterna som 

medverkade i mina utprovningar. Förhoppningsvis representerar respondenterna 

målgruppen på ett lämpligt sätt. 

      Största utmaningen var att övertyga uppdragsgivaren om nödvändiga ändringar 

och se till att jag fick frihet att arbeta kreativt. När det gäller teknik och ingenjörer, 

förväntas mätbara resultat efter varje arbetsvecka medan design kan innebära en 

veckas arbete med idéer som kastas bort veckan efter. Jag fick dock stor frihet under 

arbetets gång och hade möjlighet att prova olika alternativ. 

5.1    Metod och källkritik
Jag litade på att Motion Controls VD, Christer Gerdtman, gav mig korrekt  

information gällande konkurrenter och marknad. Om tiden hade tillåtit hade man 

eventuellt genomfört en marknadsundersökning och verkligen försökt reda ut 

behovet av produkterna och anpassat materialet till det. Det hade varit intressant att 

ta fram flera olika förslag och provat på fler respondenter.      

Jag försökte att söka efter flera oberoende källor inom litteraturen för att få en så 

objektiv och tillförlitlig fakta som möjligt. Inom vissa områden fanns det en viss 

brist på böcker och jag var tvungen att förlita på mig en eller två källor. Det hade 

varit önskvärt, vid ett par tillfällen, med ett flertal olika författare som behandlade 

samma ämne.

 Jag hade gärna programmerat webbplatsen för att göra en bättre utprovning med 

större tillförlitlighet än pappersvarianten. Det var ett bra alternativ men självklart 

hade det varit bättre med ett mer verklighetstroget test. Respondenterna tycktes dock 

inte störas över alla papper som skiftades istället för en skärm som arbetar framför 

dem. Jag tror att testet fungerade och gav ett gott resultat trots att webbsidan inte 

var programmerad. 

 Under enkätundersökningen besvarades frågorna av respondenter sittandes i en 

hotellobby. Det var en relativt lugn plats men de medverkande kan mycket väl blivit 

distraherade av människorna omkring dem och av miljön och sammanhanget som 

sådant. Under en konferensdag kan deltagarna bli trötta och ha låg energi, det kan 

också ha påverkat deras åsikter kring produktbladet. Jag tror dock att den allmänna 

uppfattningen stämmer överens med verkligheten. Den andra gruppen som deltog i 

enkätundersökningen hade likartade åsikter liksom respondenterna som genomförde 

uppgifterna på hemsidan angående den grafiska profilen. 
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5.2   Slutsats 
Min frågeställning inför det här arbetet innefattade hur man kunde skapa en röd tråd 

genom  informationsmaterial såsom trycksaker och webbplats. Min uppgift var att 

hitta brister i Motion Controls befintliga informationsmaterial och sedan utveckla en 

designrapport med nya riktlinjer för det externa materialet. Under arbetet dök flera 

nya frågor och idéer upp som kan vara till nytta när man skapar en grafisk profil. 

I det här projektet var min uppgift att utarbeta ett förslag som kan användas som 

idéunderlag för kommande arbete med en fullständig grafisk profil. Den grafiska 

processen är en tajt sammansattning av olika moment och därför har det varit svårt 

att dra en gräns för hur mycket arbete man ska lägga på vad. Jag har till exempel 

deifinierat färger som kan bete sig olika beroende på papperstyper och tryckmetoder. 

Det optimala hade varit att utveckla en hel grafisk profil men tiden var för knapp för 

en person, speciellt när det inte fanns någon grund att starta med. 

 Att hitta element som får människor att associera och koppla samman flera olika 

enheter, var min huvuduppgift. De befintliga produktbladen skiljde sig kraftigt från 

varandra i form, färg och layout och det fanns inget konsekvent användande av 

några grafiska element. Webbplatsen bestod av mycket information och text som 

målgruppen hade svårt att ta till sig. De båda enheterna, tryck och webb,  fungerade 

inte tillsammans eftersom de talade olika formspråk. 

  Utprovningarna som genomfördes på det befintliga informationsmaterialet och 

webbplatsen var tydliga indikationer på vad som saknades eller inte fungerade. 

Målgruppen önskade mer struktur och ett modernare uttryck på tryckmaterial likväl 

som på webbplatsen. Det var viktigt att förmedla en tydlig avsändaren och genom  

att lyssna på målgruppen samt följa de riktlinjer som finns inom informationsdesign 

har jag arbetat fram designrapporten.  

 Motion Control har nu fått specifika färger, ett nytt formspråk, angivna typsnitt 

och en ny logotyp som kan användas för bättre igenkänning. Webbplatsen har 

arbetats om och rensats ut innehållsmässigt för att motverka att besökarna  upplever 

att de hamnat i ett Word dokument. Motion Control ska även skilja sig från sina 

konkurrenter, vilket ledde till de mörka färgerna som är mer distinkta än endast vit 

och beige. Utprovningarna som gjorde på det nya materialet gav positiv respons, 

vilket visar att det kan vara lämpligt att gå sin egen väg, formmässigt, snarare än att 

alltid följa det traditionella mönstret. 

 Oavsett om produktbladen och webben innehåller endast två av de grafiska element 

kommer de hållas samman på ett tydligare sätt än tidigare. Det kan vara tillräckligt 

med logotypen, en färg eller en form som indikerar att informationen kommer från 

Motion Control. Designrapporten som jag sammanställt ger de anställda på Motion 

Control riktlinjer som underlättar arbetet med produktblad och webbplats. 
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5.3   Förslag till kommande projekt
Som nämnt under rapporten, hade Motion Control många önskemål på arbete som 

de vill ha utfört. Utifrån den grafiska designrapporten som jag utformat kan man 

arbeta vidare med mässmaterial, såsom skyltar och montrar. Det interna materialet 

och dokumentationen är också i behov av strukturering och förbättring. 

 Motion Control använder PowerPoint-presentationer som skulle kunna omarbetas 

utifrån ett informationsdesignperspektiv. Företaget har en stor teknisk kompetens 

men har klara svårigheter att presentera kunskapen på ett lämpligt sätt. 

 Det vore även intressant att utveckla en webbprofil och en fullständig grafisk profil. 

Hur integrerar man formen i båda medier? Hur många undantag tål en profil innan 

den suddas ut? Det vore också intressant att göra en heltäckande studie om hur 

företag väljer stil och utseende på trycksaker och webbplats. 
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Enkät - produktblad

Kön:

Ålder:

Sysselsättning:

Nedan finns 8 påståenden som du kan instämma i eller ta avstånd från. 
Titta igenom produktbladen och kryssa sedan i din åsikt!

Tack för din medverkan!

1.  Broschyrerna är inbjudande och lockar till läsning.

2.  Formatet är behagligt.

3.  Broschyrerna ger ett enhetligt intryck.

4.  Textstorleken är lagom. 

5.  Produktbladen ser amatörmässiga ut. 

6.   Avsändaren är tydlig.

7.  Bilderna är för få. 

8.  Helhetsintrycket är rörigt. 

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls

Instämmer helt  Instämmer nog  Instämmer nog inte      Instämmer inte alls


