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Abstract 
The purpose of this Bachelor thesis for Information Design is to create a 

graphic language profile and a new news template for Bokförlaget 

Langenskiöld. The study focuses on how using multimodality, visual hierarchy, 

voice, imagery and value words and/or value sentences creates clear and 

effective communication. 

 

The study consisted of: analyses of four newsletters from the book publisher, an 

analysis on a newsletter from Boktugg.se, a comparative analysis, qualitative 

interviews, a digital survey and tests of the new news template. 

 

Conclusions drawn from this study prove a graphic language profile can be 

used in creating external communication. With coherent guidelines 

communication can be made unified and clear.  

 

Keywords: 

Visual hierarchy, semiotic modality, multimodality, voice, value words, value 

sentences.  
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Sammanfattning  
Syftet med det här examensarbetet i textdesign var att skapa en grafisk 

språkprofil och en ny nyhetsmall till Bokförlaget Langenskiöld. Det är en studie 

i hur man kan använda sig av multimodalitet, visuell hierarki, voice, bildspråk 

och värdeord och/eller värdemeningar till förmån för att skapa tydlig och 

effektiv kommunikation. 

 

Studien tog form i analyser av fyra nyhetsutskick från bokförlaget, 

omvärldsanalys på ett nyhetsmejl från Boktugg.se, kvalitativa intervjuer, en 

digital enkät och slutligen utprovningar av den nya nyhetsmallen.  

 

Slutsatser som dragits i arbetet visar att en grafisk språkprofil kan nyttjas i 

utformningen av den externa kommunikationen på bokförlaget. Med hjälp av 

direktiv kan kommunikationen göras mer enhetlig och tydlig. 

 

Nyckelord 

Visuell hierarki, semiotisk modalitet, multimodalitet, voice, värdeord, 

värdemeningar. 
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1. Inledning  
I den här delen presenterar jag förutsättningarna för min studie. Jag förklarar 

det praktiska problemet, bakgrund, syfte och mål, frågeställningen, 

avgränsningar, målgrupp och kanal, samt begreppsförklaringar. 

 

1.2 Bakgrund  

I dagens digitala värld är det svårt att nå ut med information. Mycket av det vi 

ser tar vi inte in, och i många fall väljer vi att bortse från information som inte 

känns relevant. Det kan bero på mängden information vi får via sociala medier. 

I en studie som gjordes av Nordicom 2017 visar statistiken att en bruttodag är 

mediaanvändningen 5 timmar och 55 minuter per person. Nästan sex timmar 

per dag möts vi av information från olika kanaler och filtreringen över vad vi 

tar in blir genast lättare att förstå.  

 

I processen att informera måste man ha i åtanke att grafiska element och layout 

spelar lika stor roll som det skriftliga. I vissa fall kan man argumentera om att 

det grafiska är ännu viktigare än textens innehåll, för om en text har en dålig 

utformning eller layout är det större risk att mottagaren inte läser. Därför är det 

viktigt att skapa en layout som fångar mottagaren och som hjälper sändaren 

med sitt budskap.  

 

Enhetlig utformad kommunikation har potential att skapa igenkänning hos 

mottagare, och med en stark varumärkesidentitet blir igenkänningen ännu 

bättre. Så hur utformar man sådant material, och hur ska man arbeta för att hålla 

sin kommunikation enhetlig? 

 

1.3 Problembeskrivning 

Bokförlaget Langenskiöld ägs av Alba Langenskiölds Stiftelse som stödjer 

ideella, kulturella och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands. Susanne 

Hamilton, förlagschef, beskriver bokförlaget som utgivare av böcker som 

innehåller spets och hjärta inom genrer som: konst, kultur, samhälle samt barn 

och ungdom. Hon menar att bokförlaget Langenskiöld är ett förlag som vill 

göra skillnad, både för människor och för världen.  

 

I en intervju berättar Hamilton att deras nyhetsmejl inte är nog genomarbetade 

gällande layout och innehåll. Den nuvarande designen blev en så kallad 

”snabblösning” när de skulle börja skicka ut nyhetsbrev till sina prenumeranter. 

Trots det tycker Hamilton att de på bokförlaget lyckas representera 

Langenskiöld genom mejlutskicken. Hon säger: ”Vi är noggranna, relevanta 

och vår målsättning är att tänka mer på andra och vara transparanta mot våra 
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författare, samarbetspartners, läsare och medmänniskor. Vi är personliga och 

genuint intresserade och nyfikna på andra människor; deras liv, känslor och 

behov. Vi sätter kvaliteten på det vi gör högst upp på listan.”. 

 

Efter stilanalyser av fyra nyhetsutskick insåg jag att informationsdesign-

problemet låg i att nyhetsbreven inte är genomarbetade eller anpassade till 

bokförlaget, och därmed förlorar Langenskiöld sin enhetlighet och tydlighet. 

Bokförlaget har svårt att representera sig själva då de inte vet hur de ska formge 

nyhetsmejl med läslighet, läsbarhet och läsvärde i åtanke. Kommunikationen 

rör inte bara textens innehåll utan även layoutarbete. 

 

Analyserna visade också att innehållet och den grafiska formgivningen inte når 

upp till standarden bokförlaget har på sina produkter. Tonaliteten, det vill säga 

den språkliga delen av ett varumärke, som de hoppas uppnå lyckas inte på alla 

områden och mejlutskicken har inte alltid en tydlig sändare. Så vilken 

utformning är rätt för att förmedla bokförlaget i deras externa kommunikation, 

och hur ska de arbeta för att hålla den kvalitén? 

 

1.4 Begreppsförklaring 

- Grafisk profil: En profil med riktlinjer på hur bilder ska se ut, var text 

ska placeras, vilket typsnitt som ska användas och liknande. I många fall 

förekommer färgskalor som representerar företaget. 

 

- Grafisk språkprofil: En språkprofil skiljer sig från den grafiska 

profilen då språkprofilen fokuserar på det textuella. Profilen är till för att 

underlätta kommunikationen och för att skapa en tonalitet som gör 

företagets kommunikation tydlig och enhetlig. En språkprofil kan 

innehålla värdeord och tilltal, och i vissa fall meningsstrukturer och 

meningsexempel. Språkprofilen handlar inte enbart om text utan kan 

också innehålla riktlinjer för layout och visuella hierarkier.  

 

- Mall: Nationalencyklopedin beskriver mall som: ”förebild eller 

hjälpmedel för konstruktion med samma form som det som skall 

konstrueras” (2018).  

 

1.5 Syfte och mål  

Syftet med arbetet är att skapa en grafisk språkprofil till bokförlaget 

Langenskiöld. Språkprofilen kommer innehålla riktlinjer och skrivregler som 

syftar till att underlätta utformningen av den externa kommunikationen på 

bokförlaget. Därefter kommer jag skapa en ny mall för mejlutskick. Mallen 

kommer skapas med hjälp av riktlinjerna som står med i språkprofilen, och det 

för att se att profilen fungerar.  
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Målet med arbetet är en förbättring av något som redan existerar, det vill säga 

en nyhetsmall. Och för att nå dit måste jag först och främst analysera det som 

redan finns och se hur tanke- och arbetsprocesserna bakom den nuvarande 

artefakten ser ut.  

 

1.6 Frågeställningar 

- Hur kan en grafisk språkprofil nyttjas i utformningen av multimodal 

extern kommunikation? 

 

1.7 Informationsdesign 

I den här delen tydliggör jag mitt informationsdesignsproblem. Jag kommer 

även förklara vad informationsdesign är och hur det kan användas i praktiken. 

Det för att skapa förståelse för läsaren vad mitt arbete grundar sig i och hur det 

kan ta form.  

 

Informationsdesign handlar om att nå ut till en specifik målgrupp i en specifik 

situation. Det handlar om att skapa texter som är anpassade för att väcka 

intresse, som bjuder in till läsning, som hanterar läslighet, läsbarhet och 

läsvärde. En text där funktionen är av yttersta vikt och designen utvecklas efter 

människans behov. I bokförlaget Langenskiölds fall har de inte kunskapen att 

forma ett nyhetsmejl som grundar sig i informationsdesign. De vet inte hur de 

ska formulera sig eller formge innehållet i nyhetsmallen för att 

kommunikationen ska bli tydlig och enhetlig. De vet inte heller hur deras 

mottagare uppfattar nyhetsmejlen och har inte lagt ner tid på att anpassa 

kommunikationen till sin målgrupp.  

 

I den digitala världen kan man använda sig av olika medel eller verktyg för att 

skapa intresseväckande texter och layouter. Det är viktigt att arbeta både med 

text och form för att nå ut med sin information till en bestämd målgrupp.  

 

Den grafiska språkprofilen kan liknas vid en verktygslåda. När man behöver 

lösa eller laga något så plockar man fram lådan och letar. Och det är en av 

grundpelarna i vad informationsdesign är; att erbjuda anpassad information för 

att lösa problem, eller skapa något som man vet fungerar. Därför är min tänkta 

lösning på problemet att skapa en grafisk språkprofil till de anställda på 

bokförlaget så de får direktiv på hur de ska informera och kommunicera med 

sina mottagare.  
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1.8 Avgränsning 

Informationsmaterialet jag producerar är menat för de anställda på bokförlaget 

Langenskiöld. Innehållet i den grafiska profilen är anpassat så att den externa 

kommunikationen den producerar är anpassad för bokförlagets målgrupp.  

 

Materialet, den grafiska profilen, ska finnas tillgänglig på bokförlaget. Då 

profilen kommer finnas både digitalt och som trycksak kommer jag ta hänsyn 

till det i utformningen, och använda mig av läsliga typsnitt och teckenstorlek. 

Jag kommer även hålla mig till klarspråk för att inte skapa förvirring i 

riktlinjerna till skapandet av den externa kommunikationen.  

 

Den externa kommunikationen kan skilja sig beroende på vilken kanal man 

använder och vad man ska kommunicera. Därför är språkprofilen främst menad 

att tillämpas på nyhetsmejl.  

 

Bokförlaget kommer använda materialet i både marknadsföring och 

information. Detta arbete är dock inte riktat för att studera marknadsföring utan 

hur man använder språket för att förmedla en tydlig kommunikation från 

bokförlaget. Det är en studie i hur man kan använda sig av multimodalitet, 

voice, visuell hierarki och värdeord/värdemeningar för att skapa en 

intresseväckande, tydlig och enhetlig kommunikation. 

 

1.9 Målgrupp  

Målgrupperna bokförlaget Langenskiöld vill nå ut till är privatpersoner och 

återförsäljare. I det här arbetet kommer jag inte göra skillnad på de två 

grupperna utan behandlar dem som en och samma för att skapa en språkprofil 

som leder till enhetlig kommunikation.  

 

Då bokförlaget inte har en uppdaterad målgruppsanalys med statistik valde jag 

att ta del av statistik från deras Facebook för att få bättre förståelse för 

målgruppen.  

 

Statistik från år 2017 visar att:  

- Följarna är 58 % kvinnor, 40 % är män och 2 % är övrigt.  

- Kvinnor i åldern 45–54 utgör 17 % av följarantalet. 

- Männen utgör 10 % i samma åldersgrupp. 

- Bokförlaget når bäst ut till personer över 65 år.  

- Majoriteten bor i Sverige, Stockholm, och pratar svenska.  
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2. Teori 
I den här delen av arbetet kommer jag skriva om de teorier och författare jag 

har använt mig av för att skapa en grund till språkprofilen och nyhetsmallen. 

Mina val är inget jag kan bevisa som de bästa som finns i arbetet att formge en 

språkprofil, men jag anser dem relevanta till mitt arbete.  

 

2.1 Den formgivna texten 
I den här delen kommer jag skriva om de olika verktyg som finns för att formge 

en text. Jag skriver om layout, luft på sidor, multimodalitet, semiotiska resurser 

och visuella hierarkier. Detta kommer jag även ge tillämpningsexempel på i 

den grafiska språkprofilen.  

 

Layout, luft och multimodalitet 

Om en texts layout är genomtänkt är chansen större att texten blir läst, och om 

layouten är funktionell är det lättare för mottagaren att förstå och komma ihåg 

(Melin 2011 s. 35). Om funktion och budskap är i harmoni uppfattas texten 

positivt av de som deltar i kommunikationen (Björkvall 2009 s. 12). Texten blir 

också enklare för läsaren att ta in om tilltalet är direkt. Det vill säga att texten 

innehåller du/dig/din. Tilltalet skapar delaktighet och visar att informationen rör 

läsaren (Forsberg 2010 s. 23).  

 

En läsvärd text behöver ha mycket luft på sidan, och det för att underlätta 

läsning och skapa ett professionellt intryck (Melin 2011 s. 63). Men det är inte 

enbart textens jobb att skapa ett professionellt intryck – färg, form och bild har 

lika stor betydelse i utformningen. Semiotisk modalitet är de resurser som kan 

användas vid skapandet av multimodala texter. Semiotiska resurser är 

meningsskapande verktyg som används inom kommunikation. När man blandar 

dessa resurser så skapas semiotisk modalitet (Björkvall 2009 s. 14). Former som 

överensstämmer mellan de olika resurserna kan skapa harmoni, exempelvis 

skapar rätlinjiga element harmoni med varandra (Ibid. s. 108).  

 

Visuell hierarki 

Visuell hierarki är en stor del av kompositionen av en läslig text. Textens 

framskjutna element står i relation till varandra i hur de kan förenas och 

separeras utifrån olika semiotiska principer för att skapa sammanhållna, 

betydelsefulla texter. Textelement kan placeras i det visuella rummet för att visa 

att de är betydelsebärande – eller har potential till att vara det. (Björkvall 2009 

s. 85–86). Den potentialen skulle försvinna i en textkomposition där all 

information kom i form av löpande text, utan typsnitts- eller 

teckengradsskillnader. I en sådan text är risken stor att mottagaren väljer att inte 

läsa informationen, texten kan även försvåra mottagarens möjligheter att hitta 



12 

 

relevant eller aktuell information. Kompositionen underlättas med hjälp av 

hierarkier inom texten. Björkvall menar att: ”Den semiotiska principen är att ju 

mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det.” (Ibid. s. 100).  

 

För att skapa visuell hierarki kan man använda sig av olika resurser, så som:  

- Storlek 

- Typsnittsvariation 

- Färg 

- Fokus  

- Förgrund/överlappning  

- Kulturella symboler, exempelvis ett foto på en känd person (Ibid. s. 

101). 

 

Språkregler  

Förkortningar ska enligt Språkrådet (2015 s. 139) användas sparsamt och endast 

om det verkligen behövs, exempelvis när texten har begränsat med utrymme. I 

sådana fall kan man använda förkortningar men då är det viktigt att de är 

etablerade så att läsaren förstår vad som menas.  

 

När man skriver tider används antingen kolon eller punkt som skiljetecken. 

Kolon är internationell standard medan en punkt är den svensk standard (Ibid. s. 

165). Vidare skrivs procent ut i löpande text om det inte handlar om resultat, då 

blir det mer konsekvent att använda siffran och procentsymbolen (Hellmark 

2006 s. 74).  

 

Styckesindelning är viktigt för att underlätta textens läsbarhet. Varje gång 

texten behandlar ett nytt ämne så behövs ett nytt stycke och därmed bör varje 

stycke behandla ett enskilt huvudämne (Forsberg 2011 s. 45).  

 

Tillämpning i språkprofil  

I den grafiska språkprofilen kommer jag tillämpa visuell hierarki för att 

underlätta orientering och förtydliga vissa meningar eller ord som är viktiga. 

Det kan ta form i rubriker med större teckengrad än brödtexten, eller inledande 

meningar som är fetstilta för att skapa en ingång i ett nytt stycke.  

 

Semiotisk modalitet kommer finnas med som ett kapitel i språkprofilen. Där 

kommer jag informera om vilka multimodala resurser det finns och tipsa om 

hur de kan användas i kombination med varandra. Detta faller in under 

semiotisk modalitet då den typen av kommunikation är en kombination av 

resurser som skapar mening.  
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Språkreglerna är ett eget kapitel som kort och koncist tar upp grundläggande 

regler som är bra att veta inför den externa kommunikationen.  

 

2.2 Bildspråk  
I bildspråksdelen skriver jag om redundans, läsvärde, läslighet samt relation 

mellan sändare och mottagare. Jag kommer även kort skriva om hur detta kan 

tillämpas i den grafiska språkprofilen.  

 

I mötet med bilder och dess innehåll existerar redundans. Redundans är 

information man kan radera utan att förändra budskapet (Nationalencyklopedin 

2018). Desto mer information en bild innehåller desto mindre redundans finns 

det. En låg nivå av redundans betyder att arbetet för mottagaren blir större på 

grund av att de måste registrera och skapa en förståelse för det nya (Pettersson 

2001). Alla människor är olika i deras tolkningar, vare sig det är text, bild eller 

andra digitala resurser. Pettersson menar att man måste ta hänsyn till 

sannolikheten att mottagarens upplevelse av en bild påverkar dess 

kommunikativa effekt (2001).  

 

I mötet med en bild tolkar vi vad vi 

ser. Man kan prata om bildens 

läsvärde – är det högt eller lågt, 

intresseväckande eller ointressant? 

Hur väl kan man läsa bilden, med 

andra ord: hur tydlig och lättläst är 

den? Pettersson skriver om en 

läsvärde/läslighet-rektangel där man 

kan mäta bilders innehåll. Han 

menar att informativa bilder och 

kunskapsbilder med bra läsvärde 

och god läslighet kan tolkas som ”mycket bra” (2001 s. 23). Mätverktyget säger 

alltså att det är viktigare med läsvärde än läslighet i bilder, och rektangeln kan 

användas för att snabbt avgöra om en viss bild ska publiceras eller inte.  

 

Bilder kan användas av många anledningar, och en av dem är att skapa en 

relation mellan sändaren och mottagaren. Denna relation kan vara interpersonell 

eller interaktiv, vilket skapar olika känslor hos mottagaren (Björkvall 2009 

s.16). Den interpersonella metafunktionen skapas bland annat när det 

förekommer ögonkontakt i bilder. Det blir en interaktion mellan personen i 

bilden och mottagaren där den bildade personen kräver uppmärksamhet (Ibid. s. 

21). Om personen i bilden ser bort får mottagaren chansen om att betrakta 

personen utan att några krav ställs (Ibid. s. 31).  

 

Bild 1. Petterssons läsvärde/läslighet-rektangel 
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Narrativ, skriven eller talad, är en visuell presentation av hur man kan 

presentera ting i världen. Det erbjuder även olika sätt att skapa mening (Kress 

2003 i Nilsson 2010). Narrativets funktion är att förklara händelseförlopp och 

skapa riktningar, och dessa kan användas i bild (Björkvall 2009 s. 63). 

Omständigheter i bilder förankrar händelserna rumsligt. Var, när och hur är 

grundläggande frågor för att skapa förståelse för omständigheterna (Ibid. s. 68).  

 

Tillämpning i språkprofil 

Läsvärde/läslighets-rektangeln kommer finnas med i språkprofilen så man 

snabbt kan se över om en bild är relevant i kontexten. Tillsammans med 

rektangeln kommer det finnas exempelbilder som skapar relation och positiv 

laddning. Exempelbilder finns med för att förtydliga det som står i texten. 

 

2.3 Voice  

I den här delen av teorierna skriver jag om voice och hur de kommer tillämpas i 

min grafiska språkprofil.  

 

I utformningen av en text kan man ta till olika medel för att skapa känslor, 

engagemang eller för att läsaren ska intressera sig och minnas det denne läst. 

Den typen av text vill mottagaren något, oavsett om det är att informera eller att 

engagera. Men en text som inte vill mottagaren något har inga laddningar och 

har därmed ingen röst (Elbow 1981). Elbow pratar om tydliga tecken på att en 

text har voice, röst, och dessa är: flöde, rytm, energi och livlighet.  

 

”To summarize, writing without voice is wooden or dead because it lacks sound, rhythm, 

energy, and individuality. Most people's writing lacks voice because they stop so often in mid-

sentence and ponder, worry, or change their minds about which word to use or which direction 

to go in. A few people even speak without voice. Writing with voice is writing into which 

someone has breathed. It has that fluency, rhythm, and liveliness that exist naturally in the 

speech of most people when they are enjoying a conversation. Some people who write 

frequently, copiously, and with confidence manage to get voice into their writing. Writing with 

real voice has the power to make you pay attention and understand—the words go deep.” 

(Elbow 1981 s. 299)  

 

För att engagera läsare måste man därför arbeta med röst, voice, i sin text. 

Gällande mitt arbete, där den externa kommunikationen ska anpassas till en 

språkprofil, är det viktigt att inkludera röst för att skapa information med 

läsvärde. 
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Tillämpning i språkprofil  

Det kommer finnas riktlinjer hur man skriver en text med voice. Detta med 

hjälp av bland annat nyckelord och hur man ska tänka i utformningen av 

meningar. Dessutom är språkprofilens textuella innehåll ett försök att efterlikna 

voice, vilket i teorin kan skapa en situation där läsaren enklare tar in 

informationen. Och det med hjälp av rytm, flöde, livlighet och energi i texten.  

 

2.4 Tidigare forskning  
Byggandet av identitet i social marknadsföring har engagerat den kommersiella 

sektorn i många år. I en artikel från 2001 skriver Engelberg & Kirby om vilka 

komponenter som behövs för att utveckla ett företags eller en organisations 

identitet på sociala plattformar. De skriver även om vad en stark identitet kan 

göra för den sociala sektorn.  

 

Engelberg & Kirby menar att märkesidentitet är en affärstillgång som ger 

verkligt värde till intressenter, anställda och kunder. Många värdefulla 

företagstillgångar grundar sig i företagets identitet och välviljan som associeras 

med företaget (Ackerman 2000 i Engelberg & Kirby 2001).  

 

När man ska utveckla en identitetsplattform för ett socialt varumärke ska man 

fokusera på fyra punkter (Engelberg & Kirby 2001 s. 12): 

 

- Säregenhet – varumärkets specifika egenskaper jämfört med andra 

varumärken i samma kategori/område.  

- Värde – varumärkets utförande i relation till kriterier baserade på 

mottagarens kunskaper och erfarenheter av varumärket. Ofta kopplat till 

funktionella attribut.  

- Identitet – blandningen av säregenheten och värdet resulterar i identitet.  

- Personlighet – självuttryckta egenskaper hos ett varumärke som genom 

mottagare bygger varumärkeslojalitet.  

Ett varumärkes identitet överskriver funktion, område och individ. Identiteten 

är ett bestående medel för att utveckla olika områden till deras fulla potential. 

Och med en stark identitet kan ett företag/en organisation öka 

namnigenkänning, stärka varumärkeslojalitet samt tillämpa attribut på nya 

områden eller program (Engelberg & Kirby 2001).  

 

Koppling till informationsdesign 

Inom informationsdesign är målgruppsanpassning en central del i processen att 

informera. Hur uttrycker man sig för att nå ut till mottagare? Man kan också 

fundera på hur en organisation på bästa sätt förmedlar sitt säregna märke. I 

studien nämns värde, utförandet hos en organisation som står i relation till 

mottagarens tidigare erfarenheter av varumärket. Värdet, som i det här fallet är 

Langenskiölds utförande och hur målgruppen upplever dem, är vad som är 

intressant i min studie.  
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Heskett skriver att den visuella bilden av företag bygger på kvalitet i produkter, 

verksamhet och tjänster (2005 kap. 7). Langenskiölds varumärke är kvalitativt – 

vilket är en ömsesidig uppfattning från målgruppen (se sida 27). Bokförlagets 

funktionella attribut, så som bokutgivning, uppfattas därför som kvalitativt. På 

så sätt bör deras externa kommunikation också vara eller sträva mot att vara 

kvalitativ för att nå upp till kvaliteten bokförlaget har på sina böcker. Att skapa 

kommunikation som är kvalitativ bör göra Langenskiöld som sändare tydlig och 

enhetlig för målgruppen. 

 

Den tidigare forskningen blir relevant i min studie då empiri ligger som grund 

för att se hur jag kan använda en grafisk språkprofil för att skapa tydlig och 

enhetlig kommunikation. Fokus i mitt arbete ligger på att skapa en språkprofil 

som innehåller läslighet, läsbarhet och läsvärde så att riktlinjerna blir tydliga 

och tjänar sitt syfte.  

 

Artikeln handlar om ren marknadsföring och är till för företag som vill utveckla 

sin identitet för att skapa ett starkare märke och etablera sig mer grundligt. Mitt 

arbete fokuserar inte på marknadsföring men värde-delen i artikeln är relevant 

för det jag vill uppnå. Mitt arbete handlar i grund och botten om hur bokförlaget 

ska kommunicera externt, via text och multimodalitet, och med hjälp av 

värdeord/värdemeningar. Jag tolkar därför denna artikel som relevant då den 

ger en tydlig bild att man kan utveckla identitet genom att fokusera på värdet.  

Jag kommer använda informationsdesignsverktyg för att skapa en variant på en 

lösning. Lösningen kommer ta form i hur jag kan hantera värdet ur ett 

informationsdesignsperspektiv utan att gå in på marknadsföring då det inte är 

relevant i min studie.  

 

2.5 Källkritik 

Thurén skriver om de källkritiska principerna man kan använda sig av för att 

ifrågasätta en källas tillförlitlighet. Principerna är: äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet (2013 s. 7–8).  

 

Gällande den forskningsbaserade artikeln jag har använt i min studie kan man 

prata om tidssambandet. Artikeln är från 2001 och man kan därför argumentera 

om den fortfarande är relevant idag eller inte. Främst med tanke på 

utvecklingen inom den digitaliserade världen sedan 2001.  

 

Källorna som jag har använt mig av i teoridelen är skrivna av kunniga personer 

inom olika ämnen. I många av fallen finns det referenslistor och källor från 

andra författare och/eller forskare som stödjer det skrivna ordet vilket tyder på 

transparens och trovärdighet.  

 

Innan jag har använt mig av någon källa har jag granskat dem utifrån Thuréns 

källkritiska principer. Därför har jag tolkat dem som trovärdiga i detta arbete.  
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3. Metod 
I det här avsnittet skriver jag om de olika metoderna jag har använt mig av i 

arbets- och designprocessen. Därefter kommer jag skriva om de etiska 

ställningstaganden jag gjort inom arbetsprocessen och sedan granska dessa.  

 

3.1 Intervju 

I intervjudelen kommer jag skriva om de intervjuer jag har gjort och varför. 

Resultatet från förlagschefen på bokförlaget Langenskiöld kommer användas i 

skapandet av den språkliga profilen som jag skriver mer om i kapitel fem.  

 

För att samla in kvalitativa data kan man använda sig av informant- och 

respondentintervju. Dessa skiljer sig i att respondentens intervjustoff kommer 

ur en delaktighet inom företeelsen som studeras, och informanten står utanför 

företeelsen men har goda kunskaper om det (Holme & Solvang 1997 s. 104).  

 

3.1.1 Susanne Hamilton  

För att få en korrekt bild av Langenskiölds budskap och image behövde jag få 

priviligierad information (Denscombe 2014 s. 265) i form av en intervju med 

förlagschefen. Denna intervju hölls kort och fokuserade på vissa punkter som är 

viktiga inför skapandet av den grafiska språkprofilen. Det var därför viktigt att 

få en korrekt bild av Langenskiöld via en respondentintervju. 

 

Susanne Hamilton har sedan tio år arbetat som förlagschef på Bokförlaget 

Langenskiöld. Hon var i regel fullbokad dagligen med andra möten och 

åtaganden och därför beslutade vi att hålla intervjun via mejl.  

 

För hela intervjun se Bilaga 1.  

 

3.1.2 Sölve Dahlgren  

För att få en bättre förståelse av processen bakom ett nyhetsmejl tog jag kontakt 

med Sölve Dahlgren, VD och chefredaktör på Boktugg.se. Anledningen att jag 

valde just Boktugg.se var för att de skickar ut nyhetsmejl en gång i veckan och 

har en kontinuerlig kontakt med sina prenumeranter. Boktugg.se lägger ner 

mycket tid på kundkontakt och kommunikation då det är ett digitalt företag som 

hanterar allt på webben.  

 

Jag kontaktade Dahlgren för att hålla en informantintervju med honom om 

nyhetsutskicken och han tackade ja. Då Boktuggs kontor ligger i Helsingborg 

togs beslutet att hålla en mejlintervju. 

 

För hela intervjun se Bilaga 2.  
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Forskningsetik 

Jag ansåg att det skulle bli svårt att hålla kvalitativa intervjuer som delar av mitt 

arbete skulle baseras på utan att nämna namn på dem jag intervjuade. Det 

handlar om trovärdhet och transparens. Därför frågade jag intervjupersonerna 

om deras samtycke att publicera deras namn och intervjumaterial i min rapport. 

Vetenskapsrådet skriver att forskning ska utföras med respekt för den 

deltagande och därför kändes det viktigt för mig att informera om samtycket 

(2017 s. 15–16).  

 

3.2 Analys av nyhetsutskick  
Här skriver jag om vilka typer av analyser jag gjorde i studien. Jag kommer 

även gå in på en komparativ analys av nyhetsutskick från två olika sändare för 

att se hur de liknar och skiljer sig från varandra.  

 

3.2.1 Boktugg.se  

I omvärldsanalysen av nyhetsmejlen från Boktugg.se har jag utgått ifrån 

Hellspongs stilanalys (2001). 

 

Syftet med analysen var för att få en bättre förståelse av hur andra nyhetsutskick 

ser ut. Jag gjorde därför en omvärldsanalys på nyhetsutskick #78 från 

Boktugg.se för att se hur vissa resurser är utformade.  

 

I analysen låg mitt fokus på utskickets formgivning, det textuella innehållet, om 

utskicket var multimodalt, om det fanns visuella hierarkier samt hur ton och 

tilltal såg ut.  

 

Tanken med analysen var att resultatet skulle underlätta mitt arbete i 

utformningen av den nya mejlmallen.  

 

3.2.2 Bokförlaget Langenskiöld  

I analysen av Langenskiöld nyhetsutskick har jag utgått ifrån Hellspongs 

stilanalys (2001).  

 

För att få insikt i hur bokförlaget Langenskiöld kommunicerar i sina nyhetsmejl 

valde jag att analysera fyra utskick. Eftersom utskicken är från samma sändare 

valde jag att göra en sammanfattande stilanalys istället för fyra separata 

analyser. 

 

I stilanalysen fokuserade jag på utskickets formgivning, ton och tilltal, om det 

innehöll multimodalitet och visuell hierarki samt hur det textuellt var utformat. 
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Syftet med analyserna var för att se hur Langenskiölds formar sina utskick samt 

hur de språkliga aspekterna ser ut. Det var viktigt att få en djupare förståelse för 

nyhetsmejlens innehåll och formgivning när jag skulle forma en språkprofil och 

en nyhetsmall som gjorde Langenskiölds kommunikation tydlig och enhetlig.  

 

3.3 Komparativ analys 

En komparativ analys handlar om att jämföra texter mot varandra. Det behöver 

inte endast vara stilen man jämför utan även genrer (Hellspong 2001 s. 78). 

Med komparativ analys avses i denna studie att jämföra de olika 

nyhetsutskicken för att se hur de skiljer sig och liknar varandra stilmässigt i 

innehåll och layout.  

 

Jag beslutade att göra en komparativ analys på nyhetsmejl från Langenskiölds 

och Boktugg.se. Anledningen till mitt val av Boktugg är för att de har många 

följare och en kontinuerlig kontakt med sina följare – det Langenskiölds strävar 

efter. Boktugg.se arbetar också mycket med att hålla sina mejlutskick 

personliga och intressanta. Eftersom jag skulle skapa en ny nyhetsmall ville jag 

därför analysera Boktugg.se och jämföra det med Langenskiöld för att se vilka 

resurser som används och som verkar fungera i praktiken. 

 

3.4 Enkät 

I den här delen skriver jag om den enkät jag skickade ut via Langenskiölds 

LinkedIn- och Facebook-sida samt via deras mejl, vad de innehöll och varför 

jag valde att använda mig av enkäter för insamling av kvantitativa data.  

 

Bakgrund 

För att samla på mig kvantitativa data skickade jag ut en enkät till 

privatpersonerna som prenumererar på nyhetsutskicken från Langenskiöld. En 

enkät är en metod som går ut på att samla in information om människor 

gällande deras karaktär, tankar, känslor, perceptioner, beteenden eller attityder 

(Martin & Hanington 2012 s. 172). Syftet med enkäten var för att få en bild av 

hur privatpersoner ser på bokförlaget och mejlutskicken. 

 

Gestaltning 

Innan publiceringen av enkäten valde jag att skicka den till bokförlaget för att få 

feedback på frågorna och om de hittade något som kunde tolkas fel. Enkäten 

publicerades av bokförlaget Langenskiöld på deras LinkedIn- och Facebook-

sida. Nio dagar senare skickades enkäten ut till prenumeranterna på mejlen. 

Anledningen till beslutet var för att enkäten innan dess hade fått fyra svar.  

 



20 

 

Innan frågorna började fanns en kort introduktion om vad det var för typ av 

enkät och till vilket syfte jag hade skapat den.  

 

Frågor som förekom i enkäten: 

• Får du nyhetsmejl från Bokförlaget Langenskiöld? 

• Om du svarade ”ja”, läser du innehållet?  

• Vad får dig att prenumerera och läsa nyhetsmejlen?  

• Tilltalar nyhetsmejlen dig som prenumerant? Utveckla gärna varför! 

• Tycker du att innehållet är intresseväckande? 

• Tycker du att informationsmängden i nyhetsmejlen är… 

• Vad skulle du vilja läsa om i nyhetsmejlen från Bokförlaget 

Langenskiöld? 

• Skulle du vilja få fler nyhetsmejl än ett per månad? 

• Vill du ha mer information i nyhetsmejlen, så som länkar eller 

punktlistor? 

• Vad tänker du på när du hör ”Bokförlaget Langenskiöld”? Utveckla 

gärna! 

 

För hela enkäten samt svar/statistik, se Bilaga 3.  

 

Forskningsetik  

Insamlingen av material skedde utan att samla in uppgifter om individernas 

identiteter, det går därför inte att koppla deltagare till svaren (God 

forskningssed 2017 s. 40). Det förekommer alltså total anonymitet i enkäten. 

 

3.5 Utprovning  

I den här delen kommer jag skriva om utprovningen jag höll på nyhetsmallen. 

Mallen är skapad utifrån den grafiska profilens riktlinjer och utprovningen 

skulle visa hur mottagaren uppfattade artefakten.  

 

Målgrupp 

Utprovningen hölls på en sekundär målgrupp, det vill säga en grupp personer 

som är bekanta med bokförlaget men som inte är prenumeranter på mejlen.  

 

Utprovningens process  

Jag valde att hålla utprovningarna separata så att personerna gjorde 

utprovningen en och en. Jag visade ett äldre utskick från Bokförlaget 

Langenskiöld för testpersonen som fick berätta vad hen tänkte och tyckte. 

Därefter visade jag en omarbetad version på utkastet som är skapad genom den 
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grafiska profilens riktlinjer. Båda mallarna visades på en dator för att 

mottagaren skulle få en känsla av hur det skulle vara att läsa nyhetsmejlen i 

skarpt läge.  

 

För att förstå hur den nya designen fungerade utförde jag ett A/B-test. Med 

hjälp av A/B-test får man bevis på hur testpersonen jämför två olika versioner 

av en design (Martin & Hanington 2012 s. 8). I det här fallet valde jag att ta en 

äldre nyhetsmall och min redesign. Anledning till det beslutet var för att se hur 

de skiljde sig och hur testpersonerna uppfattade den nyare varianten.  

 

För att underlätta sammanställningen av respons valde jag att ge deltagarna 

formulär som de kunde fylla i utmed utprovningens gång. Hela 

sammanställningen av dessa formulär finns i Bilaga 4.  

 

Forskningsetik 

Deltagarna i utprovningen av nyhetsmejlen lovades konfidentialitet vilket 

betyder att information eller personuppgifter på deltagarna skyddas från 

obehöriga (God forskningssed 2017 s. 67). Vi frågan om de ville publicera sina 

namn svarade samtliga nej. Därför skedde utprovningarna utan att samla in 

uppgifter om deltagarna och svaren kan inte kopplas ihop med en individ.  

 

3.6 Metodkritik 

Intervjuer 

När det kommer till kvalitativa intervjuer är det en fördel att möta personen 

man ska intervjua. Denna ”vardagliga situation” gör att intervjupersonen styr 

samtalet och dess utveckling. Det betyder också att forskaren har väldigt lite del 

i styrningen (Holme & Solvang 2000 s. 99). Om man dessutom använder sig av 

ett standardiserat frågeformulär styrs intervjun ytterligare vilket är något man 

vill undvika i kvalitativa intervjuer. Därför är det viktigt att låta 

intervjupersonen styra samtalet så mycket som möjligt (Ibid. s. 100–101).  

  

Det kan tolkas att om forskaren styr intervjupersonen så får data från intervjun 

en styrning redan från början, och att det kan överskugga andra problem eller 

värdefulla inputs. I ett försök att undvika styrning försökte jag ställa öppna 

frågor där intervjupersonen själv får utveckla det hen tycker är relevant (Häger 

2007). Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få mer information så att jag 

kan skapa mig en uppfattning om ämnet jag hanterar i denna studie.  

 

Analyser 

Beroende på typ av analys så får man olika resultat. Jag valde att göra 

stilanalyser på nyhetsutskicken jag analyserat för att se hur de ser ut stilmässigt 
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i innehåll och utformning. Jag valde stilanalysmodellen då den kändes relevant 

för mitt arbete. Hade jag studerat ett annat område än utformningen av en 

grafisk språkprofil som sedan ska tillämpas på en nyhetsmall hade jag valt en 

annan av Hellspongs analysmodeller.  

 

Enkät 

Holme & Solvang menar att en enkät är beroende av att respondenter fyller i 

med egna åsikter (1997 s. 173). För att min studie skulle ha en grund att stå på 

valde jag att skicka ut en enkät. Främst för att den är enkel att publicera online 

och kan delas för att nå fler på sociala medier. Eftersom den första 

publiceringen fick dålig respons skickades enkäten ut på mejlen för att nå fler ur 

målgruppen. Det är enklare för mottagaren att få åtkomst till enkäten via 

mejlen, där länken skickas till prenumeranten, än att hen ska scrolla och lyckas 

hitta den på sociala medier. Det hade med andra ord varit bättre om jag hade 

mejlat ut enkäten till bokförlagets prenumeranter redan från första början då det 

hade sparat arbetstid för min del.  

 

Utprovning 

Enligt Martin & Hanington handlar A/B-tester om att ta två nya artefakter och 

se vilken av dem som är bäst (2012 s. 8). I det här fallet har jag tagit en äldre 

mall och en ny mall till utprovningen. Man kan därför argumentera om det 

verkligen kan kallas A/B-test då jag ur vissa synvinklar inte har följt kriterierna 

för hur det testet ska gå till. Men om man ser från mottagarens synpunkt så är 

det två nya mallar då de inte interagerat med den äldre varianten tidigare. 

Därför vill jag påstå att jag har hållit mig till kriterierna då A/B-tester handlar 

om att se vad som skiljer artefakter åt och vad som fungerar bäst. Om 

testpersonerna uppfattar en resurs på den äldre mallen som bättre fungerande än 

i den nya mallen så kan jag lära av det och forma om den nya mallen.  
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4. Resultat 
I den här delen kommer jag presentera resultaten på metoderna jag använt mig 

av i studien, det vill säga analyser, intervjuer, enkäten samt utprovningar. 

Resultaten och den teoretiska delen i arbetet ska tillsammans skapa riktlinjer 

för hur den språkliga profilen och nyhetsmallen bör formges, samt svara på 

forskningsfrågan.  

 

4.1 Analyser av nyhetsutskick 
Analyserna gjordes för att se hur nyhetsutskicken såg ut stilmässigt. Jag fick 

också kunskap om vad texterna innehöll, hur tilltalet såg ut och vilken ton 

sändarna använde sig av. Utöver den textuella delen analyserade jag hur 

layouten såg ut, hur mycket luft som fanns på sidorna och om sändarna använde 

sig av blankrad eller indrag.  

 

Boktugg.se 

Intervjun gav mig värdefull input i hur Boktugg.se arbetar, hur de gör för att 

hålla kommunikationen personlig och vad som är viktigt att tänka på i arbetet 

med nyhetsutskick.  

 

Boktugg.se beskriver sig själva som ett företag som visar bokbranschens 

process bakom kulisserna. De skriver om nyheter om allt som har med 

bokbranschen att göra och når ut till nästan 5 000 prenumeranter varje vecka. 

Nyhetsmejlen från Boktugg.se sammanfattar de viktigaste händelserna i 

bokvärlden och ges ut varje fredag.  

 

Layout 

Utskickets text har ett enkelt sanseriftypsnitt och en tydlig disposition. Texten 

är uppdelad i stycken som underlättar tyngden av texten på sidan. Från början 

till slut är nyhetsutskicket multimodalt och varvar text med bilder, notiser och 

länkar.  

 

Nyheterna blandas med artiklar, reklam och tävlingar. Att orientera sig i så 

mycket information kan vara svårt i vissa fall, och vid vissa tillfällen känns 

utskicket aningen plottrigt. Det som underlättar orienteringen är det flitiga 

användandet av visuella hierarkier. Hierarkierna separerar ämnen från varandra 

och skapar luft i layouten. 

 

Text 

Nyhetsutskicket rymmer mycket information och nyheter. I början av texten får 

läsaren en översikt på aktuella ämnen inom Sveriges bok- och nyhetssfär. 

Informationen berättar om både positiva och negativa aspekter, vilket skapar en 
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neutral känsla i utskicket. Det är blandade ämnen i utskicket så det finns 

information som kan uppskattas av en bred målgrupp.  

 

Utskicket känns personligt med vi/ni/du-tilltal, ett lättsamt språk och en nypa 

humor. Det är mycket text med tanke på att utskicket kommer en gång i veckan. 

Som läsare får man en mängd information, tips och topplistor – värt att nämna 

är avregistreringsknappen som ligger högst upp i headern av utskicket.  

 

Det förekommer en lättsam och personlig kommunikation även i 

marknadsföringen av deras författare och debutanter, och i stycket därpå kan 

man läsa om tävlingar, världsrekord i högläsning och bokning av annons. De 

bjuder på allt från tips och topplistor, tävlingar och liknande. De arbetar även med 

punktlistor som underlättar överblicken av innehållet och som agerar som ett 

minnesverktyg för mottagaren (Waller 2012 s. 10). 

 

Bokförlaget Langenskiöld  

Analyserna gav mig större förståelse för innehållet i nyhetsutskicken vilket gav 

mig kunskap om vad som fanns i utskicken och vad som kunde förändras eller 

tilläggas i den nya mallen.  

 

Layout 

Utskicken innehåller två enkla sanseriftypsnitt. Innehållet är multimodalt med 

text och bild i samverkan och en tydlig header i början. Styckesindelningen av 

texten skapar luft på sidan och underlättar läsbarheten. Rubrikerna har större 

teckengrad än resterande text och viktiga datum är markerade med fetstil. I ett 

av utskicken är radavståndet så litet att orden går in i varandra.  

 

Layouten går från enspaltig till tvåspaltig där bild och text varvas. Det 

förekommer hypertexter i utskicken, ofta i löpande text och dessa markeras på 

olika sätt. Ibland används ”shift operators”, >>, som länksymbol, ibland är 

länken utskriven som en hel, informativ mening.  

 

Bildernas storlekar varierar vilket bidrar till en viss obalans i layouten. De 

lodräta linjerna är linjerade med texten och det gör att layouten inte känns rörig. 

Typ av bild varierar. Ibland används foton på personer, ibland pressbilder och 

ibland ett foto på en bok. Ofta söker personen som är fotad ögonkontakt med 

läsaren vilket skapar en interpersonell relation (Björkvall 2009 s. 16). 

 

Text 

Nyhetsbrevet inleds med en hälsning från förlagschefen Susanne Hamilton. 

Tonen i texten känns lättsam och personlig. Ibland används tilltal med versal 

begynnelsebokstav vilket kan störa läsflödet. Språkrådet (2018) rekommenderar 
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gemen begynnelsebokstav i löpande text, främst när det riktas till fler personer 

och sänds från ett företag/en organisation.  

 

Bokförlaget Langenskiölds mejlutskick har ett varierat innehåll med ett 

medelvärde på 308 ord. Deras fokus ligger på att tipsa om aktuella event eller 

böcker från bokförlaget. I vissa fall förekommer information om exempelvis 

mässor eller författare. Ibland är informationen blandad med 

bokrekommendationer och författarinformation.  

  

4.2 Komparativ analys 
Den komparativa analysens funktion i min studie var för att se hur nyhetsmejlen 

skiljde sig från varandra och för att kunna skapa en ny mall som har god 

funktion, läslighet och läsvärde. De hjälpte också i vad som fungerar och vad 

som inte fungerar, eller vad jag bör sträva mot i skapandet av den nya mallen. 

Exempelvis att inte skriva för mycket text eller för stora textstycken för att 

underlätta läsupplevelsen.  

 

Text och layout 

Tilltalsmässigt är utskicken lika varandra. De har personliga röster och en tydlig 

sändare – i det här fallet cheferna. Meningsuppbyggnaderna är enkla med 

snabbt förekommande tidsböjda verb, och okomplicerade ordval. Språket är 

ledigt och informativt. De är multimodala och använder sig av visuella 

hierarkier för att underlätta orienteringen för läsaren. Langenskiölds layout ser 

mer strukturerad ut än Boktugg, vilket kan bero på en mindre mängd 

information och val av bilder.  

 

Boktuggs mejlutskick är långa och fyllda med information. Det blir rörigt 

ibland och mängden text kan kännas tung. Langenskiöld har mindre mängd text 

men på grund av layouten kan den upplevas som hopklämd.  

 

Hypertexter förekommer i båda förlagens utskick vilket ger läsaren 

navigeringsmöjligheter bland ytterligare information (Hjerppe 2018). Sändarna 

skiljer sig i hur de presenterar information. Langenskiöld arbetar med att ge 

information om artiklar eller bokaffärer där man kan beställa böckerna. 

Boktugg använder sig av notiser om aktuella artiklar med hjälp av en rubrik, en 

ingress och en länk för fortsatt läsning. Boktugg arbetar dessutom med 

punktlistor som är länkade.  

 

Innehållet känns konkret hos båda. Boktugg har en mer humoristisk glimt i ögat 

då de exempelvis lurade sina prenumeranter med ett aprilskämt om 

författarlicens. Langenskiöld som ger ett mer sobert men ändå personligt 

intryck genom förlagschefens närvaro och den personliga tonen i utskicken.  
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Hellmark menar att längden på rader är viktig. Läsaren ska inte behöva vrida på 

huvudet under läsningen, och därför bör raderna hålla sig mellan 35–65 tecken. 

Till dessa tecken räknas bokstäver, siffror, skiljetecken och mellanrum (2006 s. 

31). Boktugg ligger på 98 tecken per rad och Langenskiölds medelvärde på de 

fyra utskicken ligger på cirka 76 tecken per rad.  

 

Bildspråk 

Boktugg använder sig av bilder med hierarkier eller djup, vilket är det första 

man ser i mejlet. Det skapar liv och intresse för vad som händer i bilden. De har 

även bilder med låg redundans vilket kan bli jobbigt att tolka för mottagare. 

Langenskiölds bildspråk är ofta interpersonellt där den fotade personen kräver 

något av mottagaren genom ögonkontakt.  

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna gjordes för att få en förståelse för hur processen bakom 

nyhetsmejlen ser ut, vad deras budskap är och hur de arbetar för att behålla sin 

kommunikation personlig med prenumeranterna.  

 

I Susanne Hamiltons fall skapades även förståelse för 

informationsdesignproblemet genom intervjun och gav mig kunskap om vad 

som inte fungerar i utskicken och hur bokförlaget vill förmedla sin 

tonalitet/identitet.  

 

4.3.1 Susanne Hamilton 

I intervjun med Susanne Hamilton (2018) beskriver hon bokförlaget 

Langenskiöld som ett litet förlag med spets och kvalitet. Det är ett litet förlag 

med få anställda, så mejlutskicken hamnar ofta i skymundan då andra måsten 

kommer före.  

 

Mallen som mejlutskicken är skapade från fungerar inte som de på bokförlaget 

hade hoppats. I den nuvarande mallen arbetar de inte med visuella hierarkier för 

att underlätta orienteringen i nyhetsskicket. Istället fokuserar de på det 

innehållsliga. Exempelvis att mejlutskicken ska ha personligt anslag med 

spännande, korta texter som handlar sånt som bokförlaget tror är intressant för 

mottagarna. Hamilton menar att genom mejlutskicken vill bokförlaget 

informera om läsvärda fakta som antingen är en nyhet för mottagaren, eller 

något mottagaren kan reflektera över.  

 

Budskapet i nyhetsutskicken är enligt Hamilton: ”att böcker och läsning är en 

del av livet”, och detta arbetar de med genom att använda sig av personligt 

tilltal och att alltid försöka ge mer än vad de tar.  
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Hamiltons intervjusvar stämmer överens med enkätsvaren från målgruppen. 

Exempelvis att: 

- Bokförlaget är kvalitativt. 

- Deras kommunikation är personlig och lättsam. 

- Deras nischade utgivning är spännande.  

- De har kunskap. 

- Langenskiölds är och upplevs som ett litet förlag vars böcker är 

intressanta och kvalitativa.  

 

Sammanställningen av de två resultaten bör därmed kunna formas till värdeord 

och värdemeningar som ska finnas med i den grafiska språkprofilen. 

Meningarna kommer jag forma själv men utgå ifrån den kvantitativa och 

kvalitativa data jag samlat.  

 

4.3.2 Sölve Dahlgren 

I intervjun med Sölve Dahlgren (2018) berättade han om balansgången i att 

skriva och ge ut nyhetsmejl. Han menar att utseendemässigt är mejl från företag 

och bokförlag väldigt olika i utformning och innehåll. Han själv föredrar 

mycket text i sina utskick och att ge läsaren snabb information om aktuella 

ämnen och händelser.  

 

Dahlgren förklarar att syftet med deras nyhetsmejl är att ta läsaren bakom en 

kuliss de annars inte får titta in i samt uppdatera de som arbetar inom 

bokbranschen om nyheter och trender. Han menar att kontinuitet är grundstenen 

för att skapa en god relation till läsare. Han vill skapa innehåll som tilltalar, som 

har visuell hierarki och enkel orientering, samt att erbjuda mer information med 

hjälp av länkar och listor. De utvalda nyheterna presenteras med bild, resten av 

informationen läggs som notiser – enbart rubrik och en kort text. Den inledande 

texten menar han ska vara personligt med ett lättsamt tilltal – det är då intresset 

väcks hos läsaren.  

 

Dahlgren arbetar mycket med att målgruppsanpassa sina utskick. Hans tips är 

att man ska dela med sig av kunskap och erfarenhet, och bjuda på sig själva. 

Det bygger lojalitet. 

 

4.4 Enkät 

Enkäten gjordes för att samla kvantitativa data angående hur Langenskiölds 

målgrupp upplever nyhetsutskicken och den externa kommunikationen från 

bokförlaget. Totalt svarade 37 personer på enkäten.  
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Enkäten visar att: 

• 94,59 % av respondenterna får nyhetsmejl från bokförlaget. Majoriteten 

av dem läser innehållet.  

• 80 % prenumererar på nyhetsmejlet då de är intresserade av 

bokbranschen och/eller Langenskiölds utgivning.  

• Majoriteten av respondenterna tycker att mejlutskicken tilltalar dem.  

• 51,35 % tycker att innehållet är intresseväckande ibland.  

• Gällande informationsmängden tycket 83,33 % att den är bra.  

• 86,49 % vill inte ha fler mejl per månad. 

• 40 % av respondenterna vill ha information om kommande böcker. 20 

% vill ka rekommendationer på böcker. 14,29 % vill ha information om 

författarträffar.  

• Vid en fråga om respondenterna ville ha mer information i mejlen, så 

som länkar eller punktlistor svarade 37,84 % nej och 37,84 % vet inte.  

• När respondenterna själva fick beskriva bokförlaget svarade 50 % att de 

kopplade Langenskiöld till ordet ”kvalitet”. Ytterligare svar beskrev 

bokförlaget som ”välskött”, ”guldkantat”, ”spännande” och med ”hjärta 

och hjärna” en ”hög klass” på litteraturen. 

  

Med hjälp av enkätresultaten kunde jag koppla ihop målgruppens svar med 

Susanne Hamiltons intervju och därmed se vart åsikterna och uppfattningarna 

om bokförlaget möts.  

 

4.5 Prototyp  
Mallen som visas i den här delen är ett gestaltningsförslag som jag har skapat 

utifrån den grafiska språkprofilen. Den bör därför egentligen ligga i kapitel fem 

där jag tar upp gestaltningsförslaget på språkprofilen. Trots det har jag valt att 

lägga den innan utprovningen så att läsaren introduceras till mallen innan jag 

presenterar testresultatet.  

 

Jag tog ett nyhetsutskick från bokförlaget Langenskiöld och gjorde en redesign 

på den. Med hjälp av den grafiska profilen och analyserna av nyhetsutskicken 

skapade jag en ny mall som innehöll de teorier jag använt mig av i denna studie.  

 

För den äldre versionen av nyhetsmallen, mall A, se bilaga 7.  

 

Pettersson menar att alla informativa layouts måste ha en hög läslighet, och att i 

designarbetet med en layout ska man försöka undvika tråkiga eller provokativa 

designer (2012 s. 112). Eftersom nyhetsmallen är menad för en digital plattform 

fokuserade jag mycket på visuell hierarki och orientering. Den visuella 

hierarkin tar form i rubriker, varierade typsnitt, fetstilt eller kursiverad text. 

Exempelvis är bokförlagets namn skrivet med stor teckengrad för att tydliggöra 



29 

 

sändaren. Månaden som nyhetsmejlet är 

menat för har också en stor och tydlig text. 

Syftet med funktionen är att mottagaren ska 

få information om vilka områden som kan 

vara betydelsebärande (Björkvall 2009 s. 

85–86). För att underlätta läsningen strävade 

jag efter att skapa en layout med mycket luft 

på sidan. Luften gör att layouten känns 

enklare och mer professionell, och kan 

förhoppningsvis bjuda in målgruppen till 

läsning.  

 

Den enda delen i mallen som är kursiverad 

är adressen till bokförlaget. Kursiveringen 

fungerar här som en visuell hierarki då 

typsnittet sticker ut från resten av texten. Jag 

har använt kursivering sparsamt enligt 

Pettersson rekommendationer (2012 s. 124).  

 

Tydliga rubriker hjälper mottagaren att 

organisera informationen som presenteras 

(Pettersson 2012 s. 91) och gör det enklare 

att förstå textens innehåll (Ibid. s. 113). 

Pettersson menar att man kan använda 

visuell hierarki för att tydliggöra rubriker, 

exempelvis med storlek eller färg (Ibid. s. 

91). Rubriker kan även hjälpa i den 

hierarkiska strukturen och öka förståelse 

(Ibid. s. 189). Rubrikerna jag har använt i 

mallen finns för att underlätta 

läsupplevelsen för mottagaren och för att 

informera om kommande delar.  

 

Typsnitten jag har använt mig av är Open 

Sans, Garamond och Mirador Bold 

DEMO. Open Sans är ett enkelt och 

tydligt sanseriftypsnitt som jag har 

använt i rubriker och brödtext. Garamond, ett serifftypsnitt, används i 

bokförlagets namn samt länkarna i headern och längst ner i mallen. Melin 

menar att det inte finns något korrekt svar på om sanserifer eller serifftypsnitt är 

bäst lämpade för digitala ändamål men att de båda har potential för att vara 

läsliga (2011 s. 31). Jag valde därför typsnitt som jag tyckte såg läsliga ut 

digitalt. Mirador Bold Demo, ännu ett serifftypsnitt, används i ”November” 

som finns i en textruta i hörnet av bilden högst upp. Pettersson menar att text i 

bild ska vara generösa i storlek så att de blir läsliga (2012 s. 89).  

 

Bild 2. Redesign av nyhetsmall.  
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Hypertexten i mallen har som funktion att ge läsaren vägledning. Holsanova 

menar att en länktext behöver vara innehållsrik och locka läsaren att klicka sig 

vidare (2007 s. 47). Hon skriver att tack vare hyperstrukturen är det enkelt för 

en mottagare att klicka sig igenom en digital sida. Men det är också lätt att 

mottagaren får problem med orienteringen desto djupare man går (Ibid. s. 45).  

 

I ett försök att uppnå 

intresseväckande länkar har jag 

använt mig av korta ord eller 

meningar, så som 

”Historieätaren”, ”Den vetgiriga” 

och ”Inredaren” i mallen. 

Anledningen till ordvalen är att 

boktipsen i mallen ska locka den 

som känner igen sig i orden. 

Istället för att skriva en kortare 

beskrivning av boken presenteras 

boken med ett till två ord.  

 

För att använda mig av semiotisk modalitet har jag använt olika resurser. I 

nyhetsmallen förekommer text, bild och symboler i samverkan. Symbolerna 

som används måste förstås av mottagarna för att fylla sin funktion. För att skapa 

tydliga symboler kan man arbeta med exempelvis färg och storlek (Pettersson 

2012 s. 115).  

 

Bildspråket i mallen ämnar väcka känslor i informationen, exempelvis med 

hjälp av ett foto på två kvinnor som skrattar. Skrattet skapar en positiv känsla i 

början av mejlutskicket, och ena kvinnans ögonkontakt med läsaren skapar 

interpersonell metafunktion. Med den funktionen kräver den fotograferade 

kvinnan något av läsaren och kan inbjuda till läsning.  

 

I syfte att försöka skapa viss harmoni i layouten har jag använt bilder i samma 

storlek (se bild 3). Harmoni beskriver ett tillstånd då komponenter i en design 

passar ihop och skapar en balanserad relation (Pettersson 2012 s. 136) För att 

undvika ”formell balans” som är rätt igenom symmetrisk (Ibid. s.137) har jag 

valt att centrera vissa textstycken och vänsterställa andra.  

 

Texten i mallen är neutral med ett personligt tilltal så som ”du” och ”dig”. 

Sändaren är synlig med att skriva ”vi”. Jag har lagt in ett värdeord, ”hållbart” 

men i meningen ”Våra böcker är skapade för att hålla”. I samma del finns 

värdemeningen ”Vi kan böcker!” vars syfte är att förtydliga förlagets värde, det 

vill säga deras utförande och hur målgruppen upplever dem.  

 

Bild 3. Detaljbild av böcker och länkar.  
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Delen i den nya mallen som ett 

par testpersoner störde sig på 

designade jag om. Jag tog bort 

den färgade rektangeln men 

behöll texten som den var, nu 

mot vit bakgrund.  

 

 

 

För den slutliga mallen, se bilaga 6.  

 

4.6 Utprovning  

Syftet med utprovningen var för att se hur testpersoner uppfattade den nya 

mallen jämfört med en äldre version. Utprovningen hölls på fyra personer som 

inte ingår i bokförlagets primära målgrupp då de inte prenumererar på 

nyhetsutskicken. Istället valde jag personer som sedan tidigare har kännedom 

om bokförlaget Langenskiöld och höll utprovningen på dem.  

 

4.6.1 Utprovningsresultat 

För att samla resultatet på utprovningarna fick personen som utförde testet ett 

formulär som hen kunde fylla i utmed testets gång. Det gav personen fria tyglar 

att beskriva hur hen upplevde mallarna. Jag fanns med som stöd om personen 

inte förstod frågan eller körde fast.  

 

För hela utprovningen, se bilaga 4. 

 

Utprovningen visar att:  

- Testpersonerna uppfattade mall B, den nya mallen, som bättre i 

utformning och innehåll och beskrev den som tydlig och modern. Mall 

A, den äldre mallen, beskrevs som tråkig och simpel.  

- Alla testpersoner reagerade på bilder med olika storlekar i mall A samt 

påpekade två av testpersonerna att olika storlekar på textrutor också blev 

ett störningsmoment.  

- Alla testpersoner reagerade på mängden text i mall A och sa att de 

upplevde layouten som tung och att det inte lockade till ytterligare 

läsning.  

- 3/4 testpersoner reagerade på en rektangel/header mitt i mall B och 

tyckte att den kändes malplacerad. En av testpersonerna förväntade sig 

länkar i den.  

- 4/4 tyckte att texten var svår att läsa på mall A på radavståndet är för 

litet och texten går ihop. Långa stycken med fetstilt upplevdes också 

som svårläst.  

Bild 4. Detaljbild på ändringen av mallen.  



32 

 

- 3/4 tyckte inte att mall A kändes som något Langenskiöld hade sänt ut. 

Dels på grund av att loggan inte syns, att mallen inte höll samma 

kvalitet som deras böcker och att den kändes omodern.  

- Majoriteten tyckte att mall B kändes mer proffsig, utarbetad och 

kvalitativ och överensstämde bättre med deras bild av bokförlaget.  

- Testpersonerna föredrar hyperlänkar som är tydligt markerade (mall B) 

jämfört med hypertext i löpande text då detta försvårade orienteringen i 

mall A.  

- Samtliga testpersoner tyckte att symbollänkarna i mall A var för små 

och försvann på sidan.  

- 3/4 reagerade på värdemeningen ”vi kan böcker!” och tyckte att det 

skapade trovärdighet. 

- 4/4 ogillade bilden i headern på mall A. De tyckte att den lätt försvann 

och var tillintetsägande.  

- Samtliga testpersoner föredrog bilderna i mall B. De föredrog när bilder 

har samma storlek samt bilder som skapar en relation till mottagaren 

med ögonkontakt. Att kvinnorna skrattar på bilden skapade även en 

positiv känsla hos mottagaren. 

- 4/4 tyckte inte att A-mallens text engagerade dem. Samtliga tyckte att 

tonen i mall B kändes bättre och mer balanserad.  

 

Jag valde att hålla utprovningen på nyhetsmallen då den är designad med den 

grafiska språkprofilen som guide på hur bokförlagets kommunikation bör se ut. 

Testpersonerna upplevde den nya mallen som uttänkt, luftig, lättsam och 

modern. De tyckte att den kändes kvalitativ och matchade Langenskiölds 

utgivning av kvalitativa böcker.  

 

4.6.2 Slutsats 

Utprovningen visade att testpersonerna föredrog den nya mallen. Den kändes 

luftig som Melin menar förenklar läsningen och skapar en professionell känsla 

(2011 s. 63). De tyckte att det var enkelt att orientera sig i den nya mallen 

eftersom det förekom visuell hierarki i layouten så som text med olika 

teckengrad, tydliga rubriker och fetstilta ord och meningar. Att använda visuell 

hierarki visar vad i texten som är av betydelse och gör det enklare för 

mottagaren att hitta den typen av information (Björkvall 2009 s. 85–86). 

Semiotisk modalitet kom i form av bild, text och symboler. Exempelvis 

Twitterloggan som testpersonerna enkelt hittade då de var tydligt placerade i 

mallens slut. Bilder fungerar bäst om de är i samma storlek för det gör att 

testpersonerna inte störs av storleksskillnaden. Utprovning visade att bilden av 

Langenskiöld stärktes med en tydlig logga i början av mallen. Värdemeningen 
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”Vi kan böcker!” uppfattades som trovärdig och stärkte bilden testpersonerna 

har av bokförlaget.  

 

Utprovningens syfte var även för att se vad som testpersonerna gillade och inte 

gillade med min redesign. Att få feedback på designen ger mig möjligheten att 

förbättra min artefakt ytterligare. Resultatet visar exempelvis att testpersonerna 

upplevde en beige header/rektangel i mitten av mallen som distraherande. 

Utprovningen hade också som syfte att visa om språkprofilens innehåll och 

riktlinjer fungerar i praktiken, vilket den enligt resultaten gjorde.  

 

Jag hade kunnat testa värdeorden och värdemeningarna separat men då mitt 

arbete handlar om en grafisk språkprofil där text, bild och layout tillsammans 

skapar riktlinjer för extern kommunikation valde jag att hålla en utprovning på 

nyhetsmallen.  

 

  



34 

 

5. Gestaltningsförslag 
I den här delen förklarar hur designprocessen har sett ut, mina tankar bakom 

gestaltningen samt hur teorier har använts i utformningen av språkprofilen.  

 

För hela den grafiska språkprofilen, se Bilaga 5.  

 
Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015 s. 28–30) beskriver process som 

stegvisa aktiviteter som sker i en bestämd följd. En iterativ process är upprepande 

och följer inte en process linjära steg för steg-struktur. Mitt arbete kan liknas 

vid en iterativ process och gestaltas med hjälp av Wikberg Nilssons modell 

(Ibid. s. 29). Arbetet har varit cirkulärt och upprepande i mitt försök att 

framställa en slutartefakt.  

 

 
 

 

 

Min designprocess började med att jag analyserade nyhetsmejl och intervjuade 

personer för att fastställa informationsdesignproblemet. Därefter skapade jag en 

tidsplan som hjälpte mig strukturera upp mitt arbete och började sedan söka 

information om målgrupp, kanaler, teori och metoder. Designprocessen 

inleddes i InDesign där jag testade mig fram för att se vad som fungerade enligt 

teorierna jag samlat in.  

 

5.1 Grafisk formgivning  
Mitt mål var att den grafiska profilens formgivning ska bjuda in till läsning. 

Konsekvent luft på en sida hjälper läsare att förstå dokumentets struktur och 

öka sin lästakt (Pettersson 2012 s. 93). Om en layout och innehållet känns 

enkelt att ta in kan därmed läsningen bli lättare.  

 

I språkprofilen har jag använt luft i kombination med konstnärliga bilder. 

Bildernas funktion är att agera grafiska inslag för att göra språkprofilen 

tilltalande och levande. Bilderna används också för att dra till sig 

uppmärksamhet. Detta kan exempelvis uppnås genom att färg ligger mot ingen 

färg eller att komplexitet ligger mot något enkelt (Ibid. s. 123). Det går bra att 

använda andra bilder än de jag valt då språkprofilens funktion inte är beroende 

av målningarna.  

 

 

Bild 5. Bilden visar en kopia av Wikberg Nilssons designprocessmodell.  
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Jag har strävat mot en enkel och stilren layout med tydliga vita marginaler. 

Vissa sidor har bleed-effekt för att skapa en känsla av att bilden fortsätter. 

Bleed är när bilden sträcker sig utanför marginaler och kan användas för att dra 

till sig uppmärksamhet. I språkprofilen är tanken att variation i designen ska nå 

samma uppmärksamhet (Pettersson 2012 s. 145–146).  

 

 

Det förekommer semiotisk modalitet i språkprofilen i form av text och bild i 

samverkan. Modalitetens funktion är att blanda resurser för att få 

meningsskapande innehåll (Björkvall 2009 s. 14). Jag använde mig av 

semiotisk modalitet i språkprofilen för att göra det kommunikativa innehållet 

mer tilltalande.  

 

5.2 Textuell formgivning 
För att liva upp den grafiska formen har jag använt mig av en variation av 

typsnitt. Typsnitten jag har använt är: Mirador, Open Sans och Minion Pro. 

Minion Pro har använts till rubrik på framsida samt smutstitel. Open Sans Bold 

finns i innehållsförteckningen. Mirador Bold DEMO har använts till rubriker. 

Open Sans Regular har använts till brödtext och Open Sans Bold har använts 

för att förtydliga ord eller meningar i brödtexten. Det finns inget vetenskapligt 

belägg för att seriffer är enklare att läsa än sanserifer, men serifftypsnitt 

föredras en bredare mångfald (Melin 2011 s. 30–31).  

 

Innan jag valde typsnitt provade jag att skriva ut språkprofilen för att se hur 

typsnittets läslighet såg ut i trycksak och digitalt. Därefter valde jag 

ovanstående typsnitt då jag tolkar dem som läsliga och skapar ett sobert intryck 

i exempelvis längre textstycken.  

Bild 6. Visar ett exempel på uppslag ur språkprofilen. Sidan till vänster är omslaget och sidan till höger är 

innehållsförteckningen. På uppslaget syns bilder, text, luft, tydliga marginaler och bleed-effekt.  
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Texten är svart mot varierande bakgrunder och rubrikerna är stora för att öka 

läsligheten (Pettersson 2012 s. 89). Ibland är bakgrunden enfärgad och ibland är 

textrutan placerad på en bild. Jag har valt att variera bakgrunderna för att 

språkprofilen ska kännas varierad i sin utformning och i innehåll. Att de olika 

sidorna ser annorlunda är också för att tydliggöra ett nytt ämne/kapitel i 

språkprofilen. 

  

Läslighet handlar om textens form är läsvänlig (Terminologicentrum 2000). För 

att läsligheten inte ska störas har jag placerat en vit ruta mellan texten och 

bilden (se bild 8). Rutans funktion är att texten ska bli enkel och tydlig att läsa 

och inte störas av bakomliggande grafik. Den synliga bilden blir ett grafiskt 

inslag i profilen som ger färg åt layouten.  

 

 

 

Jag har försökt hålla meningsraderna inom Hellmarks rekommenderade mängd 

tecken, 35–65 (2006 s. 31), men då profilens utformning är kvadratisk (210 x 

210 mm) har jag inte alltid lyckats. Då har designen av profilen fått gå före 

läsligheten. De långa meningarna finns oftast i mindre textstycken så läsningen 

inte ska bli tung för mottagaren.  

 

Bild 8. Visar den vita rutan med text som ligger ovanpå en målning.  

Bild 7. Visar typsnitten som  

använts i rapporten.  
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Språkprofilens kvadratiska format har som funktion att ta ett steg bort från den 

konventionella, rektangulära formen, och bli intresseväckande redan innan man 

har öppnat den.  

 

Eftersom språkprofilens text har som funktion att agera riktlinjer för extern 

kommunikation har jag försökt hålla texten informativ, kort och koncis. För att 

förbereda läsaren på vad som kommer i texten har jag försökt använda mig av 

redundans i form av rubriker, introduktioner och en tydlig disposition i form av 

kapitelindelning. Denna typ av redundans ökar läshastighet och läsförståelse 

(Melin 2011 s. 28). För att inte störa läsbarheten när jag har använt mig av 

begrepp som kan vara svåra att förstå har jag förklarat vad begreppet betyder 

och hur det kan användas i praktiken. Läsbarhet betyder att innehållet är 

begripligt för läsaren (Terminologicentrum, 2000).  

 

Avstavningar har jag försökt placera så att ett sammansatt ord avstavas på en 

naturlig del av ordet, så som ”menings-längd” och ”under-lättar”. Tanken med 

naturligt delade avstavningar är att de ska underlätta ordförståelse med den 

tydliga brytningen (Hellmark 2006 s. 77).  

 

Bokförlaget Langenskiöld arbetar med en personlig ton i sin externa 

kommunikation för att göra den lättsam. Av samma anledning har jag använt en 

personlig ton i den grafiska språkprofilen. Tilltalet som används, ”du” och 

”dig”, är direkt information till mottagaren och har som syfte att förenkla 

intaget av information (Forsberg 2010 s. 23). Förhoppningen är att det också 

ska kännas lättsamt att läsa riktlinjerna om de är riktade direkt till mottagaren.  

 

 

 

Bild 9. Bilden visar ett exempel där teckenmängden överskrider rekommendationen. Raden är 84 tecken 

inklusive blanksteg  

Bild 10. Visar tilltalet i språkprofilen samt mitt försök till att skapa energi och livlighet i texten.  
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I teoridelen skrev jag om voice och hur detta i vissa fall kan underlätta för 

mottagaren att komma in i en text. Kriterierna för att skapa voice i en text är att 

det ska innehålla: flöde, rytm, energi och livlighet (Elbow 1981 s. 299). Jag har 

försökt att återskapa voice i min grafiska språkprofil genom att få med alla 

kriterier i texten. Energi och livlighet har jag försökt uppnå med vissa ordval 

och utropstecken i meningsslut. Exempelvis: ”Tänk på att hålla din 

kommunikation personlig för att skapa en relation till läsaren. Använd du-tilltal 

så mycket du kan!”. Flöde och rytm har jag försökt uppnå med längdvariationer 

på meningar då ett flöde i texten gör läsningen enklare (Forsberg 2010 s. 28). 

 

5.2.1. Värdeord och värdemeningar 
I den grafiska profilen finns det två punktlistor med exempel på värdeord och 

värdemeningar samt hur man kan skriva vissa saker för att förenkla läsning. 

Värdeorden och värdemeningarna är resultatet från enkäten och intervjun med 

Susanne Hamilton.  

 

Värdeorden och värdemeningarna förekommer inte i löpande text i 

språkprofilen men finns med som exempel (se bild 11). Syftet att ha med dem 

som exempel är så de anställda på bokförlaget kan använda dem i den externa 

kommunikationen. Anledningen till varför jag inte skrev in värdeord/meningar i 

språkprofilens löpande text är för att texten ska vara kort och koncis.  

 

 

 

5.3 Visuell hierarki 
Den grafiska profilen har tydliga rubriker så att mottagaren snabbt ska urskilja 

och förstå sidans innehåll. På vissa sidor förekommer text med olika teckengrad 

och tjocklek för att markera vilken information som kan vara av betydelse 

(Björkvall 2009 s. 86). De visuella hierarkierna i språkprofilen är menade att 

underlätta orienteringen för läsaren samt skapa en snygg, luftig layout.  

 

Bild 11. Visar exempel på värdemeningar.  
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För att förenkla orienteringen ytterligare har jag använt mig av sidnumrering 

samt lagt till en innehållsförteckning i början av språkprofilen. Sidnumreringen 

finns i det nedre, yttre hörnet då läsare är vana att söka efter numreringen på 

den nedre delen av sidan (Pettersson 2012 s. 91).  

 
5.4 Bildspråk 
Det förekommer bildexempel i gestaltningsförslaget. Bilderna visar ett foto med 

interpersonell metafunktion, i det här fallet ett personporträtt med ögonkontakt. 

Det skapar en relation där personen på bilden kräver något av mottagaren och 

det kan skapa en ingång i mejlets innehåll (Björkvall 2009 s. 21). Ett annat 

bildexempel visar en bild med narrativ som antingen beskriver en process eller 

ger mottagaren en möjlighet att skapa sin egen berättelse i mötet med bilden. 

Den narrativa bilden är en bild från en författarträff som bokförlaget anordnat.  

 

 

 

 

 

Bild 12. Visar visuella hierarki som har använts i språkprofilen för att göra en sida luftig och enkel.  

Bild 13. Exempelbilder som förekommer i språkprofilen. Fotona ägs av bokförlaget Langenskiöld.   
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6. Slutsats och diskussion  

 

Studiens syfte var att se hur man kunde använda informationsdesignverktyg i 

utformningen av en grafisk språkprofil som fokuserar på att göra bokförlaget 

Langenskiölds kommunikation tydlig och enhetlig. Resultatet visar ett möjligt 

svar: En multimodal, grafisk språkprofil kan tillämpas i formgivningen av 

tydlig och enhetlig extern kommunikation och tydliggöra sändaren bakom 

kommunikationen. Materialet som skapas har potential att innehålla läslighet, 

läsbarhet och läsvärde med hjälp av språkprofilens direktiv.  

 

Analyserna syftade tydliggöra informationsdesignproblemet och ge mig en 

inblick i hur Langenskiöld arbetar med sina nyhetsmejl. Omvärldsanalysen på 

Boktugg.se gjordes för att ta reda på nyhetsmejlets utformning och innehåll. 

Den komparativa analysen hade som funktion att jämföra de två sändarnas 

utskick för att se var de liknade och skiljde sig från varandra. Tillsammans med 

respondent- och informantintervjuerna med Susanne Hamilton och Sölve 

Dahlgren, som gav mig ytterligare förståelse för arbetsprocesserna bakom 

mejlen, kunde jag därmed skapa en grund för arbetet att stå på.  

 

Resultatet på enkäten visade att målgruppen upplever Langenskiöld som 

kvalitativt, och det kunde kopplas ihop med resultatet från intervjun med 

Hamilton. Jag hade stöd av statistik i mitt arbete som hjälpte mig utveckla 

fokuspunkter i min grafiska språkprofil.  

 

Utprovningens syfte var att se om den nya mallen som skapats genom 

tillämpning av den grafiska språkprofilen fungerade i praktiken. Resultatet 

visade att testpersonerna föredrog den nya mallen då den kändes mer 

professionell, lättläst och modern.  

 

Utprovningen visar att följande resurser kan användas i utformningen av tydlig 

och enhetlig extern kommunikation:  

- Voice 

- Visuell hierarki  

- Värdemeningar 

- Semiotisk modalitet 

- Bildspråk 

 

Resultaten i min studie kan inte räknas som forskning då jag exempelvis inte 

har testat mallen på den primära målgruppen. Utöver det höll jag utprovningen 

på fyra personer vilket resulterar i ett mindre trovärdigt resultat än om man 

hade hållit utprovningar på fler personer. Jag vill därför understryka att mina 

gestaltningar, språkprofilen och mallen, är ett förslag på en lösning och inte kan 

räknas som sann fakta.  
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Resultatet visar att den grafiska språkprofilen innehåller riktlinjer som gör 

extern kommunikation tydlig och enhetlig på mejlen. I teorin bör språkprofilen 

kunna användas på fler kanaler än mejlen, främst då den är bred i sitt innehåll 

och har potential att skapa tydlig och enhetlig information. Med det sagt vill jag 

ändå poängtera att jag inte har testat språkprofilen på andra kanaler och kan 

därför inte säga att den fungerar i praktiken.  

 

Möjligheten finns att resultatet hade blivit annorlunda om jag hade valt andra 

metoder i min arbets- och designprocess. Urvalet av metoder motiverar jag med 

att de kändes relevanta för att få grundläggande information, stoff och kunskap 

som hjälpte mig föra arbetet framåt och nå ett slutresultat.  

 

Man kan rikta viss kritik mot antalet deltagare i utprovningen. Fyra personer är 

inte mycket nog för att resultatet ska bli starkt nog att basera sin studie på. Vid 

ytterligare studier skulle därför fler utprovningar behöva hållas för att få fler 

resultat att jämföra med varandra. Man kan även ifrågasätta om 

värdemeningarna fungerar i den externa kommunikationen. Detta kan inte 

stödjas då min studie inte innefattade de exempel jag har skapat genom den data 

jag samlat. Jag hade kunnat testa värdeorden och värdemeningarna separat men 

då mitt arbete handlar om en grafisk språkprofil där text, bild och layout 

tillsammans skapar riktlinjer för extern kommunikation valde jag att hålla en 

utprovning på nyhetsmallen. Därför skulle ytterligare studier behövas på hur 

endast värdeord eller värdemeningar påverkar mottagare och stärker tydligheten 

i kommunikationen.  

 

Resultatet kan relateras till den tidigare forskningen i mitt arbete. Värdet, 

Langenskiölds utförande och hur målgruppen upplever dem, är vad som har 

varit intressant i min studie. Jag har hanterat värdet med hjälp av verktyg inom 

informationsdesign och skapat ett förslag på en lösning i hur man kan använda 

kvalitativ, tydlig kommunikation som överensstämmer med ett företags värde. 

Det kan därför vara relevant för den tidigare forskningen som 

utvecklingsområde till kommande forskning eller studier.  

 

Resultatet av min studie kan ses som viktig för bokförlaget Langenskiöld som 

nu har en grafisk språkprofil som direktiv i deras externa kommunikation på 

mejlen. Utöver det bör resultatet kunna appliceras på andra företags material, 

förutsatt att de ändra värdeorden och värdemeningarna som i det här fallet är 

framtaga för bokförlaget Langenskiöld.  

 

Den slutliga gestaltningen ligger på över 6 300 tecken inklusive blanksteg. För 

att den grafiska profilen inte skulle bli för mycket att ta in valde jag att hålla 

texterna korta och koncisa. En språkprofil med en för tung textmängd skulle 

dessutom motsäga det som står i språkprofilen och det riktlinjerna ska sträva 

mot att uppnå: en luftig, inbjudande layout.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 

Intervju Susanne Hamilton, 2018   

   
Hur skulle du beskriva bokförlaget Langenskiöld?  

Personligt, litet förlag som ger ut böcker med spets & hjärta inom kost, kultur, 

samhälle, barn &barn & ungdom. Ett förlag som vill göra skillnad för 

människor och lite för världen. 

 

Hur ofta ger bokförlaget Langenskiöld ut nyhetsbrev till privatpersoner, 

och känner ni att den kontinuiteten fungerar för er på förlaget?  

Nej, det kan jag inte påstå, vi försöker få ut ett brev en gång i månaden men 

skulle kunna bli mycket bättre. När man är få medarbetare (tre stycken på ca 15 

volymer per år) och tiden knapp och då händer det inte allt för sällan att 

bokproduktionstekniska arbetssysslor kommer och tränger sig emellan. 

 

Hur ofta skickas mejl ut till återförsäljare? 

 Ett par gånger om året. En katalog och ibland någon information som t.ex. att 

vi har bytt distributör. Här ska vi också bli bättre men när vi gör något vill vi gå 

all in och det har vi kunnat på grund av tidsbrist. 

 

Utgår ni från en mall när ni formar utskicken vad gäller text och form? 

 Ja, det gör vi. 

 

Hur tänker ni gällande nyhetsmejlens utformning – varför ser de ut som de 

gör?  

 Vi vill ha ett personligt anslag sen spännande korta texter med riktad 

information som vi tror läsaren uppskattar och kan ha användning av. 

 

Vad är viktigast med nyhetsbreven till privatpersoner?  

Att informera om något läsvärt som vi tror kunden kan reflektera över eller helt 

enkelt har saknat utan att ha vetat om det. 

 

Vilket budskap vill ni förmedla i era utskick?  

Att böcker & läsning är en del av livet. 

 

Hur arbetar ni på förlaget för att hålla kommunikationen i nyhetsmejlen 

personlig med prenumeranterna? 

 Det sanna och personliga tilltalet är hela grejen och vi vill alltid ge mer än vi 

tar.  
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Hur arbetar ni med visuell hierarki för att underlätta läsarens orientering 

i nyhetsmejlen?  

Vi jobbar inte med hierarkier. 

 

Tycker du att ni lyckas förmedla Langenskiölds kvalitet, tonalitet, budskap 

och värdeord i era mejlutskick? Utveckla gärna!  

Ja. Gemensamt för alla våra böcker är våra två hörnstenar: spets och hjärta. Jag 

tycker verkligen att det är just detta vi lyckads så bra med. Vi är noggranna, 

relevanta och vår målsättning är att tänka mer på andra och vara transparanta 

mot våra författare, samarbetspartners, läsare och medmänniskor. Vi är 

personliga och genuint intresserade och nyfikna på andra människor; deras liv, 

känslor och behov. Vi sätter kvaliteten på det vi gör högst upp på listan. 

 

Vad är din vision gällande nyhetsmejlen?  

Att aldrig förlora glimten i ögat! 

 

Vad är viktigast med nyhetsmejlen till era återförsäljare?  

Att ge korrekt information och bra erbjudanden som inte går att säga nej till. 

 

Vad tror du skiljer utskicken mellan privatpersoner och återförsäljare?  

Den ena gruppen är professionell och den andra en nyfiken allmänhet. 
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Bilaga 2 

 

Intervju Sölve Dahlgren, 2018  
 

Hur tänker ni kring att innehållet inte ska bli för mycket och överväldiga 

läsaren? 

- Det är en balansgång och det finns många olika skolor. En del har ingen text 

alls i sina nyhetsbrev utan bara länkar för att få folk att klicka in och läsa. Jag 

gillar att man faktiskt kan läsa nyhetsbrevet som en publikation och få en snabb 

orientering om de viktigaste nyheterna. När man vill läsa mer och fördjupa sig i 

något så klickar man in på sajten och läser hela artikeln.  

 

Hur ser skapandeprocessen ut för mejlutskicken? 

- Mot slutet av veckan samlar vi ihop de artiklar som publicerats och sorterar 

dem efter ämne och filar på rubriker. Samtidigt ska annonser in och en 

inledande krönika skrivas.  

 

Utgår ni från en mall när ni utformat utskicken vad gäller text och form? 

- Ja, vi har en mall.  

 

Vilket budskap vill ni förmedla i era mejl? 

- Vi vill ta läsarna med bakom kulisserna i bokbranschen och samtidigt hålla de 

som jobbar i branschen uppdaterade om nyheter och trender. Vi försöker blanda 

seriösa och allvarliga artiklar med lite lättsamma inslag.  

 

Hur arbetar ni med visuella hierarkier i utskicken för att underlätta 

orientering och läsning? 

- Vi jobbar i block och blandar notiser (enbart rubrik och kort text) med ett par 

utvalda nyheter som presenteras med bild.  

 

Vad är det viktigaste med utskicken för er? 

- Kontinuerlig kontakt med läsarna så att de kan känna att de inte missar något 

även om de inte är inne på hemsidan varje dag. Sen är givetvis ett mål att driva 

trafik till sajten.  

 

Får ni respons på utskicken och hur ser den i så fall ut? 

- Det kommer en del läsarmejl med tips på saker vi kan skriva om. Ibland har vi 

specifika efterlysningar och då märker vi genast att läsare hör av sig efter 

utskicket. Dessutom mäter vi givetvis responsen i form av öppningsfrekvens 

och klick på länkar i utskicket.  

 

Hur arbetar ni för att hålla kommunikationen personlig för 

prenumeranterna? 

- Den inledande texten i brevet blir en form av veckokrönika, den måste vara 

personlig. Tilltalet, lite lättsamt tror jag går hem.  
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Vad är ditt bästa tips för ett lyckat nyhetsmejl? 

- Kontinuitet. Bestäm dig för en frekvens som ni kan hålla. För vissa är det en 

gång i veckan och för andra en gång i månaden. Gör en utgivningsplan och 

försök följa den. Sedan behöver man bestämma sig för vem som ska läsa 

nyhetsbrevet och varför. Det får inte bli för mycket "bara säljtexter", då tröttnar 

läsaren. Bjud på och dela med dig av kunskap och erfarenheter för att bygga 

lojalitet.   
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