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Sammanfattning 

Vi har under våren 2009 skapat en grafisk profil med tillika informationsmaterial åt industriföretaget 
PEPAB produktionspartner AB. Företaget var i behov av att få riktlinjer för hur deras externa 
kommunikation skulle kunna se ut. Profilen behandlar allt ifrån visitkort och brevpapper till 
användning av logotyp och typografi. I den här rapporten redogör vi för alla steg i arbetet, från idé 
och frågeställningar till färdigt resultat.  

Vi påbörjade vårt examensarbete med att sätta oss in i vår uppdragsgivares problem, hur skulle vi 
med våra kunskaper i informationsdesign kunna lösa företagets kommunikationsproblem? Efter 
noggrant utvalda frågeställningar började vi leta efter relevant litteratur inom ämnen som 
rapportskrivning, forskning, forskningsmetodik, informationsdesign, textdesign, formgivning av 
logotyper, grafisk form och typografi. Vi sökte även på Internet efter tidigare rapporter som anknöt 
till vår frågeställning och som kunde ge oss lite inspiration både vad gäller tillvägagångssätt och 
litteratur. För att få en relevant grund till vårt skapande har vi också kartlagt målgruppens 
kommunikationsbehov, gjort en omvärldsanalys av företagets konkurrenter samt i slutskedet utfört 
undersökningar som skulle påvisa om vår version av företagets kommunikationsmedel är en 
förbättring. Vår slutsats genererade i en modell som vuxit fram under arbetets gång och som skulle 
kunna anammas på vilket företag som helst som vill producera en grafisk profil.  

Nyckelord 

Informationsdesign Informationsdesign kan sammanfattas genom sina fem basämnen: 

språk, konst, information, kognition och kommunikation. Målet med 

informationsdesign är att lyckas nå fram med ett budskap genom att 

vägleda målgruppens avkodning.  

Textdesign Textdesign har sin grund i Informationsdesign med behandlar främst 

framställning av textuella budskap. 

Uppdragsgivare PEPAB Produktionspartner ABs VD Stig-Olof Elmelind 

Grafisk profil Kan sägas vara ett medvetet förhållningssätt till den externa 

kommunikationen inom ett företag. Det kan liknas vid ett regelverk för 

visuell produktion. 

Grafisk manual Det dokument som vi i slutet levererar till vår uppdragsgivare där alla 

riktlinjer inom den grafiska profilen finns samlade för de anställda att ta 

del av. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet redogör vi för vårt val av examensarbete, vem vår uppdragsgivare 

är, uppdragets syfte, vår problemformulering, den avgränsning vi gjort, arbetets 

målgrupp och vår arbetsfördelning.  

1.2 Bakgrund 
Vi visste båda tidigt i vår utbildning att vi ville lösa en praktisk uppgift under vårt 

examensarbete och i slutet av december 2008 hittade vi vår uppdragsgivare PEPAB 

Produktionspartner AB på webbplatsen www.xjobb.se. Vi hörde av oss till företagets 

VD och bestämde sedan träff med honom i början av januari för att få en klarare bild 

av företaget och vad uppdraget gick ut på. Företaget var i behov av en enhetlig 

grafisk profil vilket betyder att vi både fick ta våra kunskaper i såväl grafisk form som 

informationsdesign/textdesign i beaktning för att lösa uppgiften vilket passade oss 

utmärkt! 

I och med samhället vi lever i idag där vi bokstavligt talat bombarderas av 

information på en daglig basis är det viktigt för företag att kunna sticka ut med sitt 

varumärke samtidigt som varumärket också ska kännas enhetligt oavsett vilken 

kommunikationskanal som används. Allt för att kunder genast ska känna igen varifrån 

informationen kommer så att de lättare kan sålla bland det som är intressant 

respektive ointressant. En enhetlig grafisk profil bidrar också till att företaget känns 

mer professionellt då de är måna om sitt ansikte utåt och känslan de vill förmedla 

med sitt varumärke. 

Våren 2008 bytte PEPAB ägare och den nya ägaren Stig-Olof Elmelind vill ta fram en 

ny och enhetlig profil som tilltalar dagens industrisamhälle på ett bättre sätt än vad 

den spretiga profil som de har idag gör. PEPABs spretiga profil består av: 

 Logotyp i flera nyanser av blått, i olika former och fungerar inte att avläsa på 

långt avstånd. 

 Det finns inga mallar för någon typ av information. Till exempel har alla 

individuella e-post signaturer. 

 Webbplatsen är daterad, innehåller gamla nyheter, pixliga bilder och följer 

inte resterande kommunikation i sin utformning. 

 Företaget saknar tryckt informationsmaterial. Det material de använder sig 

av idag tas fram vid behov och har därför olika utseenden.  

1.3 Uppdragsgivare  
PEPAB Produktionspartner AB är ett plåtföretag beläget i Söderhamn. De arbetar 

med att stansa, bocka, skära och tillverka plåtdetaljer. De erbjuder skräddarsydda 

lösningar för små och medelstora företag främst inom branscherna transport, bygg, 

el och industri.  

Företagets vision är ”att vara den produktionspartner och legotillverkare som 

kunderna i alla lägen föredrar att köpa sina plåtdetaljer från. PEPAB ska vara bäst i 

http://www.xjobb.se/
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Sverige på kvalitetsarbeten inom plåtbearbetning med seriestorlekar från 10-200 

stycken”. De vill dessutom framhäva att de är ledande inom laserskärning inom sitt 

geografiska område. PEPAB är måna om att ständigt utveckla sin kundservice, sin 

tillverkningsprocess, sitt tekniska kunnande och sin personal för att kunna överträffa 

kundernas förväntningar.  

1.4 Uppdragsbeskrivning 
Vi ska hjälpa företaget att förändra sitt uttryck mot omvärlden genom att ta fram en 
grafisk profil vilket innebär: 
 

 eventuellt förändra/förbättra logotypen genom att bestämma färg, form 
och uttryck som ska vara densamma oavsett var den används (brevpapper, 
webben, arbetskläder). 

 

 skapa en grafisk manual som innehåller mallar för informationen till alla 
informationskanaler som PEPAB använder. Till exempel ska brev ha samma 
utseende oavsett vem avsändaren är och webbplatsen och visitkort ska följa 
samma grafiska form som resterande information.  

 

 tillverka informationsmaterial genom att göra en broschyr om företaget och 
vad de har att erbjuda, fokus ska ligga på de fem kundansvariga. Broschyren 
ska delas ut till presumtiva kunder och vara säljande i sin utformning.  

 

 granska och förbättra webbplatsen och dess innehåll. Vi ska se över all 
information, är något inaktuellt eller fattas något?  Den viktigaste 
informationen ska grafiskt märkas ut. De kundansvariga ska även här få en 
betydande plats. Webbplatsen ska få ett nytt och fräscht utseende och följa 
samma färg, form och uttryck som den grafiska profilen. 

 

 göra en företagspresentation i PowerPoint som företaget kan använda sig av 
vid olika kundmöten/-besök. Presentationen ska innehålla den viktigaste 
informationen om företaget och ge ett säljande och professionellt intryck. 

1.5 Syfte 
Syftet med arbetet är att förbättra PEPABs framtoning i kontakten med kunder 

genom att producera en enhetlig grafisk profil och tillika informationsmaterial. PEPAB 

har också som sagt önskemål om att lyfta fram sina fem stycken kundansvariga i 

utvalda delar av materialet då företaget valt att bli allt mer kundorienterade i sin 

företagsstrategi.  

1.6 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer vi att besvara i vårt arbete: 

 Hur skapar man en enhetlig grafisk profil åt ett företag?  
o Vilka delar bör ingå i den grafiska profilen? 

 Hur presenterar man ett företag enhetligt både i tryck och på webb? 
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1.7 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka ett urval av PEPABs befintliga kunders 

kommunikativa behov för att sedan försöka matcha det med det med alla kundernas 

behov. Vi har valt att göra detta genom personliga intervjuer både med företagets 

kunder och personal, samt att i slutet av arbetet använda oss av ytterligare intervjuer 

med slumpvis utvalda personer (både de med erfarenhet av branschen och de utan) 

för att klargöra att vår lösning av problemet är relevant, kundorienterat och 

användarvänligt. 

Vi har dessutom begränsat oss genom att besluta att inte programmera webbplatsen 

utan vår roll är strikt inriktad på informationsdesign och textdesign. En annan 

avgränsning i på webbplatsen är att vi använt oss av dummybilder för att kunna 

presentera vårt arbete visuellt.  

En annan avgränsning gäller det innehållsmässiga i de texter vi bearbetat. Eftersom vi 

inte är insatta i branschen har vi förlitat oss på vår uppdragsgivares kunskap inom 

området och bett honom läsa igenom och rätta när vi gjort någon förändring av 

texterna. Till största del av vi använt oss av och bearbetat de texter som finns 

tillgängliga idag. 

Vi har också avgränsat oss till att inte komma med något förslag på hur de skulle 

kunna anpassa sin inredning och omgivning efter den grafiska profilen. Våra 

kunskaper är begränsade till Informationsdesign samt Textdesign och för att kunna 

utföra uppgiften skulle vi behöva kunskap i rumslig gestaltning. 

1.8 Målgrupp 
PEPABs målgrupp är små till medelstora företag, inom branscherna transport, bygg, 

el och industri, som har en omsättning mellan 1-300 miljoner kronor i årsomsättning. 

Geografiskt riktar de sig till företag inom deras närområde vilket innefattar 

Gävleborgs län, Dalarnas län, Uppsala län och Stockholms län. Målgruppen är mellan 

30 till 60 år, men den största gruppen utgörs av män mellan 40 till 60 år. 

Målgruppen utgörs av produktägare, inköpare, konstruktörer och underleverantörer 

som har ett behov av skuren, bockad eller svetsad plåt där seriestorlekarna ligger 

från 10 till 500 stycken. Således är målgruppen väldigt spretig och inga andra 

gemensamma kännetecken finns.  

Inom den här branschen får man många nya kunder genom rekommendationer. Det 

är därför ytterst viktigt att vara rädd om företagets rykte då ett dåligt rykte kan 

generera i katastrofala följder.  

1.9 Arbetsfördelning  
Då vi tar examen i olika inriktningar har vi delat upp arbetet mellan oss.  Sofie tar 

examen i informationsdesign och har haft huvudansvaret för det grafiska i arbetet 

(både i teorin och i praktiken). Sara tar examen i informationsdesign med inriktning 

text och har därför haft huvudansvaret för texten i arbetet förutom i rapporten där vi 

båda varit lika delaktiga.  
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Då vi till stor del har läst samma kurser under utbildningen och vårt gemensamma 

huvudämne är informationsdesign har vi haft ett tätt samarbete och hjälpt varandra 

med de olika delarna. Således är vår slutprodukt ett resultat av ett kontinuerligt 

samarbete trots att vi haft huvudansvar för olika delar.  



9 
 

2. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för hur vi samlat in de data vi byggt vårt arbete på. Vi har 

i vårt arbete främst fokuserat på litteraturstudier men även utfört undersökningar. 

Litteraturstudierna ligger till grund för utformningen av vårt material stilmässigt 

medan undersökningarna ligger till grund för att få förståelse hur materialet bör 

utformas innehållsmässigt. De frågor vi tänkt undersöka är: 

 Hur kan vi hjälpa PEPAB med att utveckla en enhetlig grafisk profil och 
producera informationsmaterial med hjälp av våra kunskaper i 
informationsdesign och textdesign? 

 Hur uppfattar den befintliga målgruppen dagens material?  
o Vad kan göras bättre? 
o Saknas något? 

 Vilka delar bör ingå på en användarvänlig webbplats och i en broschyr? 
 

2.2 Metodkritik 
Vi har i det här arbetet använt oss av en kvalitativ metod för att samla in relevant 

data som grund för vårt uppdrag; genom intervjuer har vår primärdata samlats in. 

Utifrån vår problemformulering, tidigare erfarenhet och de resurser vi hade att tillgå 

fann vi att ett kvalitativt angreppssätt var det bästa. Att bedriva kvalitativa studier 

betyder att författarna utifrån sina egna referensramar uppfattar, tolkar och 

analyserar olika sociala förhållanden och/eller processer. Det betyder också att man 

går in på djupet i ämnet och försöker förstå istället för att förklara något. Fördelarna 

med en kvalitativ metod är att de oftast visar en helhetsbild av problemet, de ger 

också ökad förståelse för processer och sammanhang. Dessutom är de flexibla då vi 

kan ändra upplägget genom att till exempel under själva intervjun omformulera 

frågor (Holme & Solvang, 1997, s. 76 ff.).  

Nackdelarna med att använda sig av ett kvalitativt angreppssätt är också att det är 

flexibelt. Under sådana omständigheter kan det bli svårt att jämföra olika utfall 

eftersom intervjuerna gått till på olika sätt och frågorna inte varit exakt desamma 

(Holme & Solvang, 1997, s. 80). Samtidigt är utfallet av intervjuerna beroende av 

respondentens vilja och motivation, av de rådande förhållandena runtomkring och av 

hur vi som intervjuar agerar – alla olika faktorer kan påverka hur frågorna uppfattas 

och besvaras. Författarnas egna motivationer, förhållningssätt påverkar också i sin 

tur hur de analyserar de framtagna data. Att hålla sig objektiv och återge 

intervjun/undersökningen korrekt är väsentligt (Holme & Solvang, 1997, s. 93 ff.). 

Urvalet till våra intervjuer kan också kritiseras genom att det gjordes av vår 

uppdragsgivare tillika företagets ägare. Han kan ha valt ut kunder som han var 

medveten om var positivt inställda till PEPAB vilket gör urvalet icke objektivt. Det 

sker alltid någon form av bortfall i undersökningar och i vårt fall hade fem kunder 

inte möjlighet att ställa upp på intervjuer. För att få ett mer relevant och 

representativt resultat för populationen borde fler kunder ha intervjuats, men på 

grund av vår tidsbegränsning valde vi att inte genomgå ännu en process från urval till 

intervju.  
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För att få fram ett bättre underlag skulle man kunna ha gjort en mer omfattande 

undersökning av målgruppen och vilka behov och önskemål de har samt en mer 

djupgående analys av företagets position på marknaden idag. En längre process i 

detta skede hade kanske lett till ett bättre slutresultat. Vi anser dock att inom ramen 

för det här examensarbetet har vi gjort tillräckliga analyser och undersökningar för 

att kunna ta fram det material som vår uppdragsgivare efterfrågade.   

2.3 Primärdata och sekundärdata 
Vi har i vårt arbete använt oss både av primärdata och sekundärdata för att få en så 

bred grund att stå på som möjligt. Det är en markant skillnad mellan de olika typerna 

av information; primärdata består av de uppgifter vi samlat in själva medan 

sekundärdata är den information vi använt oss av som någon annan formulerat så 

som böcker, rapporter och tidningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008, s. 20). 

Fördelen med primärdata är att den är aktuell och anpassad efter vad 

problemformuleringen innebär. Nackdelen är att det är en tidskrävande metod som 

både kräver engagemang och kunskap (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 

2001, s. 103 f.). De primärdata som vi i det här arbetet har samlat in genom 

personliga intervjuer. 

Fördelen med sekundärdata däremot är att den finns i ett större urval, den är både 

mer lättillgänglig och lättare att analysera än primärdata. I förhållande till primärdata 

är den också billigare och inte lika tidskrävande. Den stora nackdelen är däremot att 

relevant data kan saknas för specifika problemformuleringar (Christensen, 

Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001, ss. 88 f., 102 f.). De sekundärdata vi tagit del 

av till det här arbetet är främst kurslitteratur och andra relevanta böcker, samt 

rapporter som behandlar samma område hämtade från webbdatabasen DiVa (se 

källförteckning).  

2.4 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 
För att först avgöra vad som är relevant data måste man klargöra målet med 

datainsamlingen. I det här fallet är målet att få veta hur befintliga kunder uppfattar 

PEPAB som företag, PEPABs externa kommunikation och nuvarande 

informationsmaterial. Vid kvantitativ datainsamling ligger fokus på gemensamma, 

representativa resultat som kan uttryckas i siffror medan den kvalitativa 

datainsamlingen fokuserar på sammanhang och förståelse av något . En nackdel med 

kvantitativ data är att den lätt kan missbrukas och feltolkas (Holme & Solvang, 1997, 

ss. 78, 158). Vi anser därför att kvalitativ datainsamling är att föredra i denna typ av 

arbete eftersom vi måste få en djupare förståelse för materialet och få veta vad 

målgruppen tycker om befintligt material för att kunna förbättra det.    

Genom en kvalitativ metod sätter sig forskaren in i personens situation och försöker 

se saker utifrån dennes perspektiv (Holme & Solvang, 1997, s. 92). 

Insamlandet av kvalitativ data är att föredra eftersom det finns chans att ställa 

följdfrågor, man kan därför få ut mer av en intervju än en metod med 

envägskommunikation. Då PEPAB är ett mindre företag som prioriterar god 
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kundkontakt skulle inte kvantitativ data som ger mätbara resultat vara viktigt. Vi 

skulle således inte få veta vad som ligger bakom svaren och orsakerna till 

respondenternas åsikter.  

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett mått på om en studie mäter eller beskriver det som ska mätas eller 

beskrivas. Man studerar också hur väl den som gör undersökningen lyckats samla in 

de data som faktiskt behövts samlas in för att svara på frågan den var avsedd för. 

Med reliabilitet menas undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Undersökningen skall vara gjord på ett trovärdigt sätt som väcker tillit. Både validitet 

och reliabilitet har dock en mindre central roll i kvalitativa undersökningar i 

jämförelse med kvantitativa. (Holme & Solvang, 1997, s. 94 f.) 

För att öka validiteten i vårt arbete har information tagits direkt från källan, det vill 

säga den aktuella personen. Informationen har därefter sammanfattats så snabbt 

som möjligt för att inte förvanskas.  

Reliabiliteten i vår undersökning är inte på något sätt fullständig då det skulle krävas 

mer arbete och tid. För att få fram de data vi behöver har dock reliabiliteten i vårt 

arbete hög tillförlitlighet.  

2.6 Personliga intervjuer 
Vi anser att intervjuer är den kvalitativa metod där vi kan få fram den informationen 

om vad kunder och personal tycker om PEPABs informationsmaterial och grafiska 

profil på bästa sätt.  

Innan en intervju måste man ta reda på vilka personer som troligtvis ger mest 

feedback för målet med intervjun (Kuniavsky, 2003, s. 86). Vi kom fram till att 

befintliga kunder som vet vilka PEPAB är och som nyligen har varit i kontakt med dem 

bäst kunde ge oss det underlag vi efterfrågade.  

Intervjuprocessen att hitta rätt personer, bjuda in och slutligen schemalägga dem 

kallas rekrytering (Kuniavsky, 2003, s. 83). Eftersom vår uppdragsgivare har 

kännedom om sina kunder som vi varken har tid eller möjlighet att erhålla lät vi 

honom göra urvalet. Han valde både nya och gamla kunder, vissa lokala och andra 

belägna i Stockholmsområdet, allt för att det skulle bli ett så varierat urval som 

möjligt.  

När urvalet var gjort var det vår uppgift att ta kontakt med och schemalägga de tio 

kunderna. Bortfallet blev tyvärr 50 % eftersom flera av kunderna ansåg sig varken ha 

tid eller lust att ställa upp på en intervju. Då kunderna var spridda i olika län valde vi 

att göra både personliga intervjuer och telefonintervjuer, främst eftersom det var 

mest tids- och kostnadseffektivt.  

Vi har följt några olika riktlinjer under utformandet av intervjufrågorna. Dessa är att 

man bör starta med att fråga om något allmänt, ha icke-dömande frågor och att 

frågorna är fokuserade på ett ämne (Kuniavsky, 2003, s. 119 ff.). Öppna frågor kräver 

att personen förklarar eller utvecklar svaret, därför har vi i största möjligaste mån 
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endast använt oss av öppna frågor. Vi har också lagt vikt vid att hålla frågorna enkla, 

konkreta och fokuserade (Häger, 2007, ss. 57-64). 

2.7 Användbarhetstest  
Användbarhetstest är intervjuer som är fokuserade på en serie skarpa uppgifter 

(Kuniavsky, 2003, s. 259). Användbarhetstester är en bra metod när man vill veta om 

personer förstår olika funktioner (Kuniavsky, 2003, s. 50).  

Vi hade till en början en tanke att utföra användbarhetstester på den befintliga 

webbplatsen för att undersöka om navigering och struktur fungerar. Men då 

webbplatsen är begränsad till 10 sidor varav ingen har någon underrubrik i menyn 

insåg vi att testet inte skulle ge tillräckligt mycket i förhållande till förarbetet och 

utförandet. Därför valde vi att inte utföra några användbarhetstester, varken på den 

befintliga eller den nya webbplatsen. 

2.8 Analys av befintligt material 
För att få en djupare inblick och förståelse för vår uppdragsgivares befintliga situation 

vad det gäller extern kommunikation utförde vi en analys av företagets befintliga 

material. Det befintliga materialet vi tog del av var företagets logotyp i ett flertal 

versioner, det senaste tryckta utskicket de sänt ut via post till sina kunder samt 

företagets webbplats. Vi la fokus på att försöka få fram en enhetlighet av materialet. 

Vi intervjuade både vår uppdragsgivare samt de kundansvariga om deras intryck och 

vetskap om materialet. När all data var insamlad sammanställde vi ett resultat (läs 

mer under Empiri) som legat till grund för vårt fortsatta arbete med nyutformningen 

av materialet. 

2.9 Omvärldsanalys 
Vi valde dessutom att göra en omvärldsanalys för att få en bild av PEPABs situation 

på marknaden och hur företag i samma bransch profilerar sig genom sin externa 

kommunikation. Av vår uppdragsgivare fick vi en lista på dagens konkurrenter och 

utifrån den valde vi tre att analysera lite närmare. Främst såg vi till företagens 

webbplatser och dess innehåll för information om logotyp, innehåll, användning av 

färger och så vidare. 

2.10 Analys av andra grafiska profiler 
Då vi inte fann litteratur som uttryckligen behandlade utformningen av en grafisk 

profil och dess innehåll valde vi att se till andra företag/organisationers grafiska 

profiler för såväl inspiration som kunskap om innehåll. Ett medvetet val var att se till 

så olika typer av företag/organisationer som möjligt för att få en bred grund att stå 

på. När vi hittat likheter/olikheter mellan de grafiska profilerna använde vi vår nya 

kunskap till att analysera vilka delar som var väsentliga i förhållande till PEPABs 

behov och förutsättningar. 
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3. Teori 
I det här kapitlet redogör vi för vilka teorier vi baserat vårt arbete på. Till grund för 

arbetet ligger främst informationsdesign som handlar om förmågan att kunna 

målgruppsanpassa budskap för att de ska nå fram och kunna avkodas av målgruppen 

på bästa, mest effektiva sätt. Vi har fördjupat oss i områdena typografi, grafisk form, 

text och webbdesign. Vi har också studerat området som behandlar utformning av 

logotyper.  

3.2 Källkritik  
Vi har valt och använt oss av de sekundärdata som vi ansett vara godkänd enligt de 

källkritiska principer som finns. I största möjliga mån har vi använt oss av källor som 

vi anser vara både aktuella och trovärdiga, eftersom vi till stor del har använt oss av 

tidigare kurslitteratur rekommenderad av våra lärare på Mälardalens högskola inom 

programmet Informationsdesign/Textdesign. Vi har strävat efter att hitta källor från 

författare som är välrenommerade inom sina respektive områden, till exempel Rune 

Pettersson som är ett av de stora namnen inom Informationsdesign och Bo 

Bergström som har lång erfarenhet av fotografier och bilder då han är fotograf sedan 

många år tillbaka. De källor som vi till en början var obekanta med har vi haft ett mer 

källkritiskt förhållningssätt till och ifrågasatt om informationen rimligen är korrekt 

och aktuell. För att vi inte skulle bli präglade av enbart en författares åsikter har vi 

också försökt hitta fler källor som stärker de olika teorier vi utgått ifrån. De 

källkritiska principerna är:  

 Äkthet – är källan vad den utger sig för att vara eller är det en förfalskning?  

 Tidssamband – är källan aktuell?  

 Oberoende – är källan ett original eller referat av någon annan källa? 

 Tendensfrihet – finns det risk för att källan påverkats av personliga, 
ekonomiska eller politiska förhållanden? (Thurén, 2005, s. 13) 

Dessa kriterier anammas givetvis också på våra primärkällor. Beroende på vilket 

förhållande kunderna har till vår uppdragsgivare kommer de förmodligen ge en mer 

positiv/negativ bild än om de vore helt objektiva. Detta är något man inte kan 

komma ifrån vid vilken typ av undersökning man än gör, men att ha ett källkritiskt 

tänkande kan bidra till att vi kommer närmare ”sanningen”, det är av stor vikt att 

reflektera över vad som kan påverka vårt underlag. 

Även urvalet har en källkritisk påverkan; vad som är viktigt är att inte undanhålla 

fakta som är relevant ur det valda perspektivet, att den som gjort urvalet inte har 

några motiv att dölja hur urvalet är gjort eller vet om ytterligare information skulle 

förändra helhetsbilden (Thurén, 2005, s. 89 f.). Det betyder med andra ord att man 

måste vara helt sanningsenlig och källkritisk till de urval som görs. 

De nackdelar som kan nämnas med vårt urval av källor är att vi till största del använt 

oss av tryckt sekundärdata som snabbt kan bli inaktuell om man jämför med 

information funnen på internet. Samtidigt kan internetkällor vara svårare att 

källkritiskt granska då man alltid inte vet exakt varifrån informationen kommer eller 

vem som är upphovsman. 
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3.3 Informationsdesign 
Då informationsdesign är vårt huvudämne ligger det till grund för hela processen från 

idé och bearbetning till slutgiltigt mål och produkt. Informationsdesign kan 

sammanfattas med fem basämnen: språk, konst, information, kognition och 

kommunikation. Alla dessa är viktiga för att vi ska kunna arbeta med design av 

budskap (Pettersson, o.a., 2004, s. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: (Pettersson, 2002, s. 17) 

Ett bra informationsmaterial har en tydlig struktur, är relevant, läsbart, läsligt och 
läsvärt för den avsedda målgruppen. Informationsmaterial behöver vara:  

 tillgängligt för alla berörda 

 lätt att hitta 

 korrekt (språkligt och innehållsmässigt) 

 strukturerat på ett klart sätt 

 begripligt för alla inom målgruppen 

 konsekvent presenterat 

 tydligt med god läslighet 

 enkelt med god läsbarhet 

 intressant med ett läsvärt innehåll för målgruppen 

 estetiskt tilltalande.  

Dessutom ska informationsmaterial ha ett syfte och urvalet av innehållet ska stämma 

med det syftet (Pettersson, Informationsdesign i ordets tjänst, texthäfte, s. 1-3, 2006-

10-17). 
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3.4 Grafisk profil 
Enligt Bo Bergström bör ett företags kommunikation ut mot omvärlden vara tydligt, 

konsekvent och enhetligt. Med en tydlig, konsekvent och enhetlig kommunikation 

skapar företagen (förhoppningsvis) en positiv identitet både hos personal och hos 

kunder som är gynnsam på lång sikt för varor och tjänster samt för företagets 

överlevnad (Bergström, 2007, s. 274 f.). 

Ett företags identitet ligger såväl i logotyp som i byggnader, inredning och annonser 

och så vidare. Personalen fungerar även de som en typ av identitetsbärare på 

arbetstid. Med en rätt hanterad identitet kan även företagets kunder, distributörer, 

aktieägare och opinionsbildare verka som identitetsbärare som för företagets 

budskap vidare. Med andra ord är en god relation till sin omgivning A och O 

(Bergström, 2004, s. 274 ff.). Företagsidentiteten består oftast av fyra delar:  

 Produktionsidentitet 

 Miljöidentitet 

 Individuell identitet 

 Visuell identitet.  

Den visuella identiteten grundar sig på att förvandla företagets visioner, mål och 

värden till visuellt språk eftersom den måste synas och uppmärksammas. Den 

visuella identiteten omfattar alltifrån visitkort till webbplats, personalklädsel och 

förpackningar och mycket mer. För att underlätta arbetet och användandet av en 

visuell identitet bör företaget sammanställa en så kallad grafisk profil (grafisk eller 

visuell manual) där alla riktliner kring bland annat logotyp, färgsättning, typsnitt 

finnas att hitta. Man kan likna den vid ett regelverk för visuell produktion (Bergström, 

2004, ss. 278-281). 

En grafisk profil över hur till exempel logotyp, typsnitt och färger ska användas är bra 

ur det faktum att personal byts ut, slutar eller styrelser byter sammansättning. 

Profilen är menad att vara föränderlig efter behov då, det vill säga att när företags 

förutsättningar förändras ska även profilen förändras (Haig & Harper, 1997, s. 86). 

3.5 Logotyp 
Ett företags identitet är knuten till logotypen. Logotypen måste vara såväl enkel som 

flexibel då den måste kunna förstoras och förminskas för att fungera på till exempel 

både visitkort och på sidan av företagets motorfordon - den har med andra ord ett 

stort användningsområde. Logotypen kan liknas vid ett företags visuella röst som 

direkt ska förmedla företagets idéer och koncept. Logotypen är också företagens 

mest använda, icke-verbala uttryck (Haig & Harper, 1997, ss. 2 f., 63).  

En logotyps styrka ligger bland annat i att den är igenkännlig och lättläst, förmedlar 

företagets attityd/inställning, är tidlös, fungerar såväl i färg som svartvitt, inger 

förtroende och sticker ut bland sina konkurrenter (Haig & Harper, 1997, s. 13 f.) 

(Bergström, 2007, ss. 270-272). Logotyper finns i flera former: som symboler/bilder, 

som ordbilder (företagsnamn/akronymer) och som kombinationer av dessa två. Vårt 

uppdrag består i att förändra en redan existerande logotyp, logotypen består av 
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företagsnamnet vilket är positivt då målgruppen inte behöver lära sig en symbol att 

förknippa med företaget men det är också negativt då det är svårare att designa en 

ordbild. Perceptionellt har versaler större uppmärksamhetsvärde jämfört med 

gemena bokstäver (Hallberg, 1992, s. 102). Enligt Haig och Harper är den bästa 

logotypen en kombination av symboler och namn (Haig & Harper, 1997, s. 59 f.).  

Angående färgsättning på logotyp är blå den förmodligen mest förekommande 

företagsfärgen och förknippas vanligtvis med värdighet och representativitet 

(Bergström, 2007, s. 272). Färgupplevelsen är dock subjektiv och inget vedertaget 

världen över utan kan skilja sig mellan kulturer, vilket kan vara något att undersöka 

djupare vid en internationell expansion (Bergström, 2007, s. 283).   

3.6 Bilder 
Bilder i informationsmaterial kan fungera som igenkänningsfaktorer. Man kan 

använda sig av bilder i ett visst manér för att skapa detta, om ett företag endast 

använder sig av till exempel sepiatonade bilder blir detta en igenkänningsfaktor. Det 

är även bevisat att vi läser av bilder snabbare än vad vi läser av text. Bilder drar även 

till sig uppmärksamheten bättre än text, och bilder på mänskliga ansikten drar till sig 

maximalt med uppmärksamhet (Pettersson, 2002, s. 127). 

Upplevelsen av bilder är subjektiv, i synnerhet gäller det bilder som har ett mer 

poetiskt uttryck och som är mer öppna för tolkning. Då vi valt att använda till största 

del informativa bilder i det här arbetet har vi begränsat betraktarnas tolkningar. Det 

bilderna visar är vad vi vill att läsaren ska se, det finns inga bakomliggande syften 

med bilderna annat än att informera.   

Men vi har också valt att komplettera de informativa bilderna med dekorativa bilder. 

Informativa bilder är bilder vars uppgift är att informera, lära ut och få betraktaren 

att minnas något medan de dekorativa bilderna är till för utsmyckning men bör även 

de ha ett tydligt syfte till exempel visa något ur företagets verksamhet exempelvis 

metallytor eller material. Dessa bilder, främst de dekorativa, är tänkt att vara en 

igenkänningsfaktor för PEPAB och bör förekomma i allt material som innehåller 

bilder.  

Alla bilder bör ha ett mål. Vad vill sändaren förmedla med bilden som tagits? Vad vill 

sändaren att betraktaren ska se, uppleva eller inse? Då de bilder vi använt oss av i det 

här uppdraget är uteslutande faktabildar (presentativa bilder) har alla ett tydligt och 

gemensamt syfte – att informera, att registrera verkligheten och förmedla fakta. 

(Bergström, 2004, s. 159 ff.) 

3.6.2 Upphovsrätt 

Ska bilder användas som företaget själva inte är upphovsmän till är det viktigt att 

veta om Upphovsrättslagen som skyddar alla fotografier, bilder etc. har uppnått så 

kallad verkshöjd (ett mått på självständighet och originalitet). Oftast är det den 

person som har skapat alstret som äger upphovsrätten men det kan också föras över 

till en uppdragsgivare eller arbetsgivare. Om inte annat har avtalats får man heller 

inte redigera eller bearbeta ett original utan upphovsmannens tillstånd. Att alltid 
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namnge upphovsmannen vid alstret är ingen lag men ett bra förhållningssätt. Oftast 

när man köper en bild köper man tillstånd att använda den i ett specifikt 

sammanhang. Skulle sammanhanget ändras måste upphovsmannen åter kontaktas 

(Johansson, Lundberg, & Ryberg, 2006). 

3.7 Färg 
Upplevelsen av färger är subjektiv och grundar sig bland annat på kultur. Då PEPAB 

inte är ett internationellt företag och inte heller handlar med länder som är långt 

ifrån Sverige kulturellt sett bör vårt färgval inte uppröra någon. Vi valde som sagt 

färgerna blå och orange, samt vitt, svart och grått som företagets profilfärger. Enligt 

Sisefsky tillhör just blått och orange en av de grundläggande färgharmonierna. Även 

Bergström nämner dessa komplementfärger i sin bok (2004, s. 300). En färgharmoni 

är två färger som tillsammans bildar neutralt grått, men författaren kritiserar även 

förhållningssättet harmoniskt-oharmonsikt och menar att upplevelsen inte är så 

banal (Sisefsky, 1995, s. 62). 
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Färgernas traditionella betydelse enligt vår kultur kan variera beroende på vilken 

källa man utgår ifrån. Enligt Sisefsky (1995, s.72-74) förknippas PEPABs primär- och 

sekundärfärger till exempel med:  

Blå Grå Orange  

Idealism Förgänglighet Livskraft 

Sanning Dysterhet Emotion 

Auktoritet Neutralitet Livlighet 

Lugn Utslätning Vänskap 

Koncentration Formalism Generositet 

Stabilitet  Aktivitet 

Tradition  Glädje 

 

Man kan använda färger på olika sätt, i vårt arbete har vi haft ett funktionellt 

förhållande till färg och har använt oss av färg för att skapa stämning, attrahera, 

strukturera och pedagogisera. Attrahera gör färger som är tilltalande, men det är den 

subjektiv upplevelse. Färger kan också attrahera genom att fånga uppmärksamhet. 

Det gör man lättast med starka kontraster. Färger skapar även stämning, kalla färger 

ger ett lugnt intryck medan varma livar upp. Genom färgkodning skapar man 

dessutom lätt en struktur i sitt material och att färger inbjuder till läsning bidrar till 

att färgade tonplattor lätt understryker och lyfter fram viktiga delar i en textmassa 

(Bergström, 2004, s. 297).  

3.8 Text 
Direkt (personligt) tilltal, du, bör användas i alla texter. Det är numer en standard när 

man talar till en blandad målgrupp. Ni kan kännas störande och högtravande när 

textens mottagare enbart gäller en person (Sundin, 2007, s. 91 f.) (Englund & 

Guldbrand, 2004, s. 73).   

Det krävs bestämda regler för utformning av skriftspråket eftersom en enhetlig text 

som följer skrivkonventionerna blir lättare att läsa. Läsningen störs då inte av 

oväntade konstigheter utan läsaren känner igen sig och kan ägna sin uppmärksamhet 

åt innehållet. Rubriker, bilder, styckeindelning, sidnumrering och innehållsförteckning 

är exempel på sådant som vägleder läsaren i texten (Svenska Språknämnden, 2005, 

ss. 11-23). 

I och med att en fjärdedel av Sveriges befolkning har problem med att läsa och förstå 

är det extra viktigt att ta hänsyn till det när man producerar läsligt material idag 

(Sundin, 2007, s. 35). Lättlästa texter är korta, mycket väldisponerade och innehåller 

vanliga ord, mycket bakgrundinformation och konkreta exempel. Typografin är enkel 

och tydlig. Bilderna handlar om samma sak som texten, och förstärker textens 

budskap. Lättlästa texter berättar inte allt utan bara det läsaren behöver veta 

(Sundin, 2007, s. 85).  

När man anpassar en text efter läsarens behov är den viktigaste frågan: Vad ska 

läsaren göra när de läst texten? Svaret blir syftet med texten och utan ett klart syfte 
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kan läsarna bli förvirrade. I en lättläst text ska man börja med den viktigaste 

informationen först (Sundin, 2007, ss. 87, 99).  

3.8.2 Typografi 

Typografi innebär disposition av text och bild i en läsfrämjande och estetisk 

tilltalande form. Anpassad typografi ökar trovärdigheten och innebär att disponera 

innehållet, betonar väsentligheter och inbjuder till läsning. ”God typografi är osynlig” 

(Hallberg, 1992, ss. 157, 160) (Bergström, 2001, s. 119). Men typografi är ingen exakt 

vetenskap utan mer av en konstart (Hellmark, 1995, s. 25). Det gäller således att ha 

en fingertoppskänsla när man utformar textmaterial som ska vara tilltalande. Då 

upplevelsen är subjektiv kan det vara svårt för formgivare att vara helt säkra på att 

valet av teckensnitt tilltalar alla. Men det finns undersökningar som genererat 

riktlinjer för hur god typografi bör utformas, vilka vi har utgått ifrån i det här arbetet.  

De teckensnitt som bevisats är mest lättlästa är de som vi är mest vana vid att läsa 

(Hallberg, 1992, s. 24). I Europa har ett tjugotal teckensnitt kommit att bli standard 

för brödtext. De har alla serifer och till de mest använda hör: Times, Baskerville, 

Garamond, Century Schoolbook och Palatino (Hallberg, 1992, s. 73).  

Att välja ”rätt” teckensnitt till en broschyr är viktigt. För att en broschyr ska uppnå 

full trovärdighet måste texten vara välskriven och ha ett flyt som gör den lätt att ta 

till sig. Stavningen måste vara korrekt, färgbilderna hålla hög kvalitet och typografin 

ska vara lättläst. En enda brist i den långa kvalitetskedjan innebär att trovärdigheten 

minskar. (Hallberg, 1992, s. 160).  

Angående meningslängd är varierad sådan optimalt men den bör inte vara för kort 

eller för lång. Enkla, aktiva meningar är de mest läsbara. Korta, familjära ord är att 

rekommendera medan man bör undvika långa, komplicerade ord, slang och 

fackspråk (Pettersson, 2002, ss. 100-101). Radlängden bör man som formgivare också 

ta i beaktning, enligt rekommendationer är det inte bra att ha fler än 55-60 tecken 

per rad. Man bör heller inte ha för korta radlängder, helst inte under 35-40 tecken. 

Både för långa och för korta rader försämrar läsrytmen och gör att texten upplevs 

som svårläst (Pettersson, o.a., 2004, s. 213). 

Man bör också tänka på att bildtexter ofta har en hög läsfrekvens, eftersom de är 

korta och avgränsade (Hallberg, 1992, s. 61). De ska vara informationsrika, relevanta 

och komplettera bilden i sitt sammanhang, de bör därför inte säga samma sak som 

bilden. Bildtexten leder läsaren att tolka bilden rätt, utan bildtext kan tolkningen bli 

för personlig. (Bergström, 2001, s. 113)Placeringen av bilden bör ligga under bilden 

och särskilja sig från brödtexten (Pettersson, o.a., 2004, s. 222 f.) 

En av typografins viktigaste funktioner är att översätta det innehållsliga mönstret hos 

en text till en synlig struktur. Några allmänna råd kring rubriksättning är att inte:  

 sätta punkt efter rubrik 

 avstava ord i en rubrik 

 göra indrag på första raden under en rubrik.   
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Rubriken bör ha en så pass kraftfull kontrast mot den övriga texten så att det inte är 

någon tvekan om var texten börjar och slutar (Pettersson, o.a., 2004, s. 216). En 

tydlig huvudrubrik fångar omedelbart läsarens uppmärksamhet (Sundin, 2007, s. 

100). 

3.8.3 Text på webben 

Webbens otåliga användare har inte tid att läsa långa och uttröttande texter, därför 

bör man skala bort all onödig text (Englund & Guldbrand, 2004, s. 65). Språket på en 

webbplats ska kännas nytt och uppfriskande. Texterna ska vara konkreta och logiska 

men man bör även ana personlighet och en känsla av samtal mellan människor 

(Englund & Guldbrand, 2004, s. 67). Att använda direkt tilltal har blivit praxis på 

svenska professionella webbplatser. Du är det enda gångbara tilltalet i texter som 

vänder sig till en blandad målgrupp, ni kan uppfattas som störande. De flesta föredrar 

också du med litet d. Abstrakta och ålderdomliga ord ger gör texten formell och 

skapar en distans mellan avsändare och mottagare. De försvårar också och saktar 

ned läsningen eftersom det tar längre tid för hjärnan att avkoda (Englund & 

Guldbrand, 2004, s. 74).  

Man bör dessutom undvika att använda blått och lila som textfärg eftersom de är 

starka signaler för länkar (Englund & Guldbrand, 2004, s. 167). 

3.9 Broschyr 
En broschyr bör ha ett både läsvänligt och lätthanterligt format (Bergström, 2007, s. 

221). Vi är medvetna om att webben är det mest tillgängliga och lätthanterliga 

mediet när det kommer till att hitta information samt att hålla sin målgrupp 

uppdaterad. Men vår uppdragsgivare har uttryckligen önskemål om en 

företagspresentation i tryckt form för att kunna lämna ett påtagligt spår efter sig vid 

större sammankomster där presumtiva kunder kan finnas. Dessutom ska broschyren 

förhoppningsvis leda läsaren till webbplatsen där den senaste informationen finnas 

att hitta. 

3.9.2 Grafisk form 

Grafisk form handlar om att visuellt förmedla ett meddelande och information med 

hjälp av layout, bilder och typografi (Pettersson, o.a., 2004, s. 201). Den grafiska 

formen ska passa materialet och det valda mediet (Hellmark, 1997, s. 12). En vältänk 

formgivning hjälper användaren att förstå och ta till sig innehållet (Pettersson, 2002, 

s. 99). Form och innehåll är bägge viktiga och förutsätter varandra, bäst resultat blir 

det när form och innehåll går hand i hand. Man bör dock sätta funktionen främst av 

hänsyn till läsaren då denne är innehållets huvudperson (Hallberg, 1992, s. 35).  

All grafisk form bygger på kontraster, vi är mentalt programmerade att registrera 

skillnader och förändringar i vår omgivning. Ett varierat utseende på form och 

innehåll gör betraktaren mer intresserad för materialet. En likformig och kontrastlös 

formgivning ger ett ointressant intryck. Det finns fyra olika kontrastprinciper: 

 Formkontrast 

 Storlekskontrast 
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 Styrkekontrast 

 Färgkontrast. 

Balans är viktigt i grafisk form, det gäller att få text, bild och grafiska objekt att 

samverka så att inte innehållet tippar åt det ena eller andra hållet. Det finns två sätt 

att arrangera innehållet på, symmetriskt eller asymmetriskt. I en asymmetrisk layout 

låter man objekten balansera mot varandra i diagonala riktningar, en bild till vänster 

vägs upp att ett textblock till höger. Asymmetri ger ett dynamiskt intressant 

formspråk och man blir ganska flexibel i sitt layoutarbete (Pettersson, o.a., 2004, s. 

204 f.).  

Både text och bild har sina för- och nackdelar i en trycksak. Bilder orienterar om eller 

förmedlar en idé betydligt snabbare än en text. Text är dock mer precis och kan styra 

informationen på ett mer exakt sätt. En kombination av text och bild ökar ett 

budskaps effektivitet och det finns större chans för läsaren att minnas informationen 

då den tas emot på flera kanaler (Hallberg, 1992, s. 113). Enbart text blir ofta tråkigt 

och inspirerar inte till läsning. För att stimulera läsaren kan grafiska dekorationer så 

som linjearrangemang, tonplattor och typografiska utsmyckningar användas 

(Hallberg, 1992, s. 125).  

Innan man bestämmer sig för vilka bilder som ska användas måste man först ta 

hänsyn till vad bilderna ska uträtta. Informativa bilder ger relevant information utan 

värdering (Bergström, 2007, s. 158 f.). 

3.10  Webbdesign 
3.10.2 Syfte 

Det ska finnas ett väl genomtänkt syfte med webbplatsen som ger ett mervärde. Att 

vara otydlig med syftet ger en dålig användarupplevelse och leder inte till att skapa 

en god relation med besökaren (Englund & Guldbrand, 2004, s. 33). 

3.10.3 Upplägg 

En hierarkisk disposition går från det generella till det mer specifika. Strukturen 

samspelar bäst med webbtekniken och passar de flesta syften. Dispositionen lämpar 

sig speciellt för företagspresentationer  (Englund & Guldbrand, 2004, s. 28). 

3.10.4 Navigering 

Det finns konventioner för hur goda webbplatser ska formges och fungera och dessa 

bör man hålla sig till eftersom man då gör det lättare för besökarna att ta till sig 

innehållet. Några konventioner är formuleringarna ”Kontakta oss” och ”Om 

företaget” i menyn, länkfärgerna blått för obesökta länkar och lila för besökta, och 

huvudnavigering överst eller till vänster  (Englund & Guldbrand, 2004, s. 285).  

På varje sida bör det också finnas en länk tillbaka till förstasidan där man får bäst 

överblick över webbplatsen, detta är något besökarna förväntar sig att kunna göra. 

En annan konvention på webben är att logotypen är en ”dold” länk tillbaka till 

förstasidan oavsett var i strukturen på webbplatsen besökaren befinner sig. Ofta 

finner man dessutom logotyperna placerade i det övre vänstra hörnet och de bör ha 

samma placering på alla sidor (Englund & Guldbrand, 2004, s. 55) (Nielsen, 2001, s. 
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190 f.). Det är viktigt att det tydligt framgår vem avsändaren är på alla sidor eftersom 

inte alla besökare kommer in via förstasidan genom sökmotorerna. Om det inte 

framgår kan företaget förlora presumtiva kunder om kunderna inte kan se vem 

avsändaren är. Det är en god idé att ha e-postadress, adress och telefonnummer på 

varje sida (Englund & Guldbrand, 2004, s. 61). Det är också viktigt för besökaren att 

veta sin position på webbplatsen, detta kan man göra på ett enkelt sätt med hjälp av 

t.ex. färgmarkerade rubriker (Nielsen, 2001, s. 190 f.). 

3.10.5 Innehåll 

Följande delar bör ingå som bas i en företagspresentation:  

 företagets affärsidé  

 kontaktuppgifter 

 presentation av medarbetarna och deras kompetens  

 ev. öppettider och vägbeskrivning.  

För större företag: länkar till verksamhetsberättelser, årsredovisningar och företagets 

historia med viktiga milstolpar. Det är bra att lyfta fram sådant som gör ett företag 

bättre än konkurrenterna. Den viktigaste informationen i en företagspresentation ska 

finnas på förstasidan (Englund & Guldbrand, 2004, s. 258 f.). 

3.10.6 Skärmtypografi 

På skärm fungerar ett sanserift teckensnitt bättre än ett serift. Ett serift teckensnitt 

består av många fina linjer som en låg upplösningen på skärm inte klarar av att visa 

(Pettersson, o.a., 2004, s. 261). Lämpliga textstorlekar på löptext på skärm är 8-12 

punkter. Särdrag som ger tecknen hög läsbarhet på skärm är: Öppna, enkla former, 

räta linjer, särskiljande detaljer och lagom mycket luft mellan tecknen. Teckensnitten 

Verdana och Georgia är speciellt anpassade för skärm eftersom det finns lika mycket 

luft mellan alla tecken (Englund & Guldbrand, 2004, s. 141 f.) (Bergström, 2007, s. 

128).  

Den idealiska radlängden är 55-65 tecken per rad (Englund & Guldbrand, 2004, s. 

156). På webben är vänsterställd text att föredra i de flesta situationer (Englund & 

Guldbrand, 2004, s. 162).  

Vid nytt stycke på webben är blankrad att föredra framför fyrkantindrag då en lång 

sammanhängande text på skärm blir allt för kompakt och icke tilltalande (Bergström, 

2007, s. 139). 

Då PowerPoint-visningar räknas som skärmvisning är det fördelaktigt att använda 

negativ text vid läsning på skärm, det vill säga ljus text på mörk bakgrund då det ger 

god kontrast. Detta gäller främst vid större teckengrader (Pettersson, 2002, s. 225). 
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4. Empiri 
I det här kapitlet redogör vi för de primärdata som vi samlat in under arbetet. 

Insamlandet har utförts genom såväl analyser samt undersökningar i form av 

intervjuer. Utformningen av vårt material har pågått parallellt med insamlingen av 

primärdata.  

4.2 Varför behöver PEPAB en enhetlig grafisk profil? 
Eftersom PEPAB kommunicerar med sina kunder på olika sätt är det viktigt att den 

grafiska profilen är enhetlig och konsekvent, oavsett medium. Med en tydlig grafisk 

profil ser man också snabbt vilka som är avsändare och förstärker ett företags 

budskap och det är viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma grafiska grund 

så att företaget uppfattas som seriöst och trovärdigt. PEPABs profil ska vara 

lättillgänglig så att alla medarbetare kan följa den.  

Med en uppfräschad profil hoppas vi att PEPAB på ett bättre sätt visar hur 

professionellt företaget är. Det kan nämligen vara svårt att bygga ett varumärke kring 

en spretig profil. I en grafisk profil måste det finnas en sammanhållen helhet, en röd 

tråd ska finnas i alla val av typografi, färg och bilder. 

4.3 Analys av befintligt material 
PEPAB har i dagsläget inte ett enhetligt uttryck i sin externa kommunikation, det 

material som finns och som vi fått tagit del av är framtaget vid behov och av flera 

olika anställda på företaget. Därför finns logotypen i flera versioner och färger, 

webbplatsen innehåller inaktuell information och känns dessutom ogenomtänkt och 

daterad i sin utformning. Bland annat är det dålig upplösning på och inkonsekvent 

tagna fotografier, olika radlängder på textstycken, de senaste nyheterna är över ett 

år gamla och konventionen att logotypen är en länk tillbaka till förstasidan finns inte.   

 

 

 

En av PEPAbs nuvarande logotyper. 
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Startsidan på PEPABs nuvarande webbplats (www.pepab.se).  

Dessutom har de ingen genomtänkt företagspresentation i form av en trycksak. I 

början av året skickades en säljande företagspresentation i A4-format ut som vår 

uppdragsgivare formgivit. När vi intervjuade honom angående utformningen insåg vi 

att det inte fanns någon bakomliggande tanke med utformningen. Texten 

förekommer i olika typsnitt, punktstorlekar och även på mörkblåtonade rutor vilket 

försvårar läsningen. På första sidan ryms hela fyra olika sorters rutor i olika färg och 

utföranden med text. Logotypen känns onödigt stor i förhållande till andra element 

på sidan och är i dålig upplösning. De dekorativa bilderna (fyren och bakgrundsbild på 

sida 2) känns ovidkommande i sammanhanget och verkar ha valts ut utifrån vår 

uppdragsgivares intresse för sjöfart. Även resterande bilder på sida två görs inte 

rättvisa då de verkar vara slumpmässigt utplacerade. På samma sida finns även en 

femte typ av informationsruta med kontaktuppgifter se bilaga 1. Spontant inbjuder 

inte utskicket till 

läsning. Den slutsats 

vi kan dra är att 

PEPAB med andra 

ord saknar och är i 

behov av en 

enhetlig grafisk 

profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nuvarande utskicket från PEPAB, sida 1 och 2.  

4.4 Omvärldsanalys 
PEPABs har många konkurrenter men de anser själva att konkurrentsituationen är 

relativt stabil. Många konkurrenter är även deras samarbetspartners, både som 

kunder och leverantörer. Om man ser till företagets egen position på marknaden är 

den stark på grund av den höga tekniska nivån och företagets arbetssätt med fem 

kundansvariga som har hand om all kommunikation ut mot kunder. Det som också 

skiljer PEPAB från sina konkurrenter är att de prioriterar att ge hög service till mindre 

http://www.pepab.se/
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kunder. Detta genererar i god reklam genom många referenser, dessutom kan vissa 

av de mindre kunderna utvecklas till framtida volymkunder. För att få reda på mer 

information om PEPABs konkurrenter har vi besökt konkurrenternas webbplatser och 

gjort en mindre analys av dessa.  

De konkurrenter vi valde att analysera är Mekanotjänst Industrier AB 

(www.mekanotjänst.se), Pritona Sweden AB (www.pritona.se) och Dala plåtteknik AB 

(www.dpt.se). Mekanotjänst Industrier AB är en industrikoncern för mekanisk 

tillverkning. De har fyra olika industrier varav en av dessa är belägen i Söderhamn. 

Industrin i Söderhamn arbetar med tunnplåt, pulverlackering och montering och har 

70 anställda. Pritona Sweden AB är ett verkstadsföretag som arbetar med 

komponenttillverkning. De har en inriktning på laserskärning, är belägna i Sundsvall 

och har ca 13 anställda. Dala plåtteknik AB arbetar med tunnplåtsprodukter och med 

bland annat laserskärning. Företaget finns i Borlänge och har 15 anställda. Det vi 

främst tittat på är logtyperna och webbplatsernas utseende samt utseende. 

 Mekanotjänsts logotyp går helt i blått med en symbol som visar bokstäverna 

M och T.  

 Pritonas logotyp är i grå text med en blå symbol.  

 Dala Plåtteknik ABs logotyp går i blått med en symbol i grått.  

Det tydligaste gemensamma draget är att alla logotyper har inslag av blått. Den enda 

som har en symbol som skulle kunna tolkas att höra till tillverkningen är Dala 

Plåttekniks ABs böjda plåtbit i mitten. Mekanotjänst AB 

har sina betonade bokstäver i en sorts symbol och 

Pritona Sweden AB har något som kunde tänkas 

symbolisera en ritning, laserstråle eller ett verktyg. 

Gemensamt för alla webbplatserna är att de innehåller 

färgen grå. Både Mekanotjänst webbplats och Dala 

plåtteknik AB använder sig också av vitt. Pritona och 

Mekanotjänst använder båda inslag av orange, främst i 

menysystemen. På samtliga webbplatser är menyn 

placerar i övre marginal. Mekanotjänsts webbplats är 

mer innehållsrik och har därför fler underrubriker, något 

som de andra bara har i ett fall. Underrubriker kommer 

upp till vänster vilket kan ge ett förvirrande intryck då 

huvudrubriken är placerad i överst. På två av 

webbplatserna finns ingen förklarande text på 

förstasidan om vad företaget gör vilket är negativt. 

Menyrubrikerna är lagom många på samtliga sidor och 

all information känns väsentlig. På alla webbplatser 

utom en måste man scrolla sig ned på sidorna för att 

kunna läsa all information vilket kan göra att besökaren 

http://www.mekanotj�nst.se/
http://www.pritona.se/
http://www.dpt.se/
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tröttnar (Nielsen, 2001, s. 112 f.). Pritonas förstasida är något förvirrande och 

innehåller dessutom innehåller ett stavfel.  Det finns även andra stavfel och avsaknad 

av ord på webbplatsen vilket kan minska trovärdigheten till företaget. Mekanotjänst 

saknar rubriken”hem” eller ”start” i menyn. Pritonas webbplats saknar istället 

kompletterande bildtexter. Varken Pritona eller Dala plåtteknik AB har logotypen 

som en länk till förstasidan vilket är rekommenderat.  

Mekanotjänst menyval: Mekanotjänst industrier, Mekanotjänst holding, Våra bolag, 

Tjänster, Uppdrag, Kontakt. 

Pritona menyval: Hem, Produkter, Tjänster, Om Pritona, Länkar, Kontaktinfo, Racing 

Dala plåtteknik ABsmenyval: Hem, Från idé till färdig produkt, Legotillverkning, 

Produkter, Pressklipp, Om företaget/Kontakt 

Mekanotjänsts, Pritonas och Dalaplåttekniks webbplats.  
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4.5 Analys av andra grafiska profiler 
Eftersom vi inte har hittat litteratur som handlar om utformning av grafiska profiler 

såg vi till andra företag/organisationers grafiska profiler för inspiration och kunskap 

om innehåll. Vi valde medvetet att se till företag/organisationer i andra branscher för 

att inte bli styrda av ett visst manér. De grafiska profiler vi läst är Vägverkets, 

Miljöpartiets, Mälardalens högskolas, Malmö stads, Citytunnelns och 

Försäkringskassans profiler (se källförteckning) . Vad vi fann var att de varierade stort 

i både mängden information och innehåll. Gemensamma kapitel var Logotyp (frizon), 

ickelogotyper, Profilfärger, Typografi, Foton och Illustrationer/Grafiska element. 

Vägverkets var omfattande och täckte det mesta man skulle kunna tänka sig medan 

Försäkringskassan hade med det nödvändigaste. Den slutsats vi drog var att det är 

viktigt att analysera uppdragsgivarens behov av en enhetlig grafisk profil och försöka 

urskönja hur behovet av den ter sig och hur den kommer att användas i framtiden. 

Då vår uppdragsgivare inte är en storkoncern som Vägverket men heller inte behöver 

en så pass begränsad profil som Försäkringskassans valde vi att lägga oss någonstans 

mitt emellan. Vi analyserade PEPABs behov samt undersökte vilket 

informationsbehov kunderna har och utformade den grafiska manualen utefter vår 

analys.  

4.6 Intervju med Bostads AB Mimers marknadschef 
För att få en större inblick i arbetet med att ta fram eller förändra en grafisk profil 

gjorde vi en kortare intervju med Eva Favaro, marknadschef på Bostads AB Mimer. 

Bostads AB Mimer är ett kommunalt bostadsbolag i Västerås som arbetar med 

fastighetsförvaltning. Bolagets grafiska profil gjordes om för drygt 1,5 år sedan.  

De praktiska råd marknadschefen kunde ge oss var: ”Börja internt med att få med 

medarbetarna, men fega inte. Ibland får den externa marknadsföringen ge det 

interna arbetet en liten knuff, det vill säga lova lite mer, men det måste ändå alltid 

vara trovärdigt och vi måste kunna hålla det vi lovar” (Favaro, 2009). Vi tolkade det 

som att man måste ta hänsyn till vad personalen har får åsikter men att det ändå är 

kunskapen och riktlinjerna inom grafisk form och informationsdesign som fick stå till 

grund för utformandet av den grafiska profilen. Läs mer om intervjun i bilaga 2. 

4.7 Kundernas kommunikativa behov  
För att kunna ta reda på vad kunderna hade för kommunikativt behov valde vi att 

utföra intervjuer med några av företagets nuvarande kunder.  

För att få en bredare uppfattning av företaget började vi med att be kunderna 

beskriva vilka PEPAB är för dem, vilka företagets starka sidor är och vad kunderna var 

mest nöjda med i samarbetet. Alla kunder svarade att de uppfattade PEPAB som ett 

flexibelt företag som har seriösa, serviceinriktade och ansvarstagande medarbetare. 

De var alla överens om att PEPAB håller vad de lovar, att de verkar ha stor koll på 

hela produktionskedjan och de uppskattar att de kundansvariga inte tvekar att höra 

av sig om det skulle uppstå något problem. 
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När det kom till kundernas kommunikativa behov hade de lite olika förutsättningar. 

De äldsta av PEPABs kunder visste var och hur de kunde få tag i den information de 

behövde och ansåg att PEPABs kommunikation i princip inte alls var bristfällig, medan 

de nya kunderna inte hade samma inblick i kommunikationen och kunde komma på 

fler förslag på förbättringar. Svaren vi fick gav oss också en bra bild av vilken 

information som kunderna i allmänhet ansåg vara viktigast, se de frågor vi ställde 

samt en fullständig redovisning av svaren i bilaga 3. 

 

 

4.7.2 Logotyp 

Logotypen var intetsägande, någon tyckte också att den var tråkig och stel (se 4.3). 

Andra ansåg att den hade problem med att sticka ut mot sina konkurrenter. 

4.7.3 Tryckt informationsmaterial 

Angående skapandet av en företagsbroschyr var meningarna delade bland kunderna. 

Vissa menade att det räckte med en uppdaterad webbplats medan andra tyckte det 

var en bra idé att dela ut en broschyr till nya medarbetare hos kundföretagen så att 

de snabbt kan sätta sig in i PEPABs verksamhet.  

4.7.4 Webbplats 

Det kommunikativa behovet på webbplatsen överensstämde väl med det allmänna 

behovet de tidigare nämnt, vad som tillkom var utförligare information om 

företagets maskinpark (kapacitet och storlek) samt information om exakt vilka jobb 

som företaget kunde utföra. Det fanns även önskemål om organisationsnummer, 

plusgiro- och bankgironummer samt speditionsinformation. Den viktigaste 

informationen på webbplatsen enligt dem var kontaktpersoner, adress, 

maskinparkslista och en specifikation över vilka jobb som PEPAB kan utföra.  

Kundernas upplevelse av webbplatsen var förhållandevis positiv, de tyckte den var 

lättläst och kändes professionell men den gav inget starkt och varaktigt intryck (se 

4.3). Några av kunderna hade dock aldrig tidigare besökt sidan innan intervjun och 

hade möjligtvis för lite tid att bilda sig en riktig uppfattning om den. Några av 

kunderna hade även förslag på hur webbplatsen skulle kunna utveckla bland annat 

genom att starta en webbshop samt någon form av inloggning där kunderna till 

exempel kan gå in och kontrollera hur långt produktionen är gången. 

4.8 Undersökning 
För att ta reda på om vår version av PEPABs externa kommunikationsmaterial är en 

förbättring har vi gjort en undersökning på fem slumpvis utvalda personer. För att få 

bästa möjliga resultat av undersökningen har vi både frågat personer med och utan 

kunskap i grafisk form. Undersökningen utfördes genom personliga intervjuer där 

respondenterna fick se och jämföra PEPABs befintliga material med vårt nyframtagna 

material: A4-utskicket jämfördes med vår broschyr, visitkort med logotyp jämfördes 

samt hade vi skrivit ut skärmdumpar av både den befintliga webbplatsen och vår 

version gjord i Adobe InDesign. Det bör nämnas att i den här undersökningen 
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använde vi oss av en tidigare version av logotypen än den som blev den slutgiltiga, 

E:et hade en kantig form istället för den slutgiltigt runda. Se de frågor vi ställde i 

bilaga 4. 

4.8.2 Logotypen och visitkort 

Personerna hade olika uppfattning om logotyperna. Några föredrog den gamla då 

den är mjukare i sina former, den känns mer ”snäll” tyckte en. Den nya kändes mera 

”hård” men att den var tydligare. Alla var överens om att den nya logotypen 

fungerade bättre på långt håll. Se logotypens utveckling i bilaga 5. 
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Det rådde dessutom delade meningar om visitkortets utformning. Personerna med 

en bakgrund inom grafisk formgivning tyckte originalversionen kändes luftigare och 

lättare, eftersom den nya hade vissa ord i fetad stil. De tyckte dock att den nya 

versionen kändes roligare med den blå och den grå linjen men tyckte även att 

namnet borde vara i ett sanserift teckensnitt. 

4.8.3 Tryckt informationsmaterial 

De flesta tyckte att broschyren i A5-format kändes mer inbjudande och trevligt. 

Någon poängterade att syftet med trycksaken är väldigt viktig, hur kommer den att 

användas? Broschyren är i sitt format lätt att ta med men kanske också lätt att tappa 

bort. En annan tyckte att all information i A4-format åker direkt ned i soporna. Det 

gamla utskickat tyckte någon kändes som ett säljande blad medan broschyren kändes 

mer som en företagspresentation. Vi fick tips på att placera kartan på baksidan och 

att göra ett helt uppslag av kontaktuppgifter och öppettider.  

Vi visade en version av broschyren där alla bilder var blåtonade och en där alla bilder 

var i färg. De flesta föredrog varianten med bilderna i överkant vid rubrik i blått 

medan de övriga bilderna i färg.  Då bilderna över verkstaden förlorade i kontrast och 

gav ett rörigt intryck när de var blåtonade. Se broschyrens utveckling i bilaga 6. 

4.8.4 Webbplats 

Den gamla webbplatsen gav ett amatörmässigt intryck, den kändes ”vanlig”, ”tråkig” 

och ”daterad”. En tyckte att layouten och innehållet på den gamla webbplatsen 

kändes för företagscentrerat. Det gav intrycket av att mest innehålla ren fakta medan 

den nya webbplatsen lockade till läsning och kändes mer underhållande. Samtliga 

tyckte att det var positivt att det fanns en tydlig markering var man befann sig i 

strukturen på det nya förslaget och att den nya layouten guidade besökaren i sin 

läsning. Bilden i bakgrunden gav också ett positivt intryck. Att man direkt på 

förstasidan ser vad företaget sysslar med gör företaget trovärdigt och 

kundorienterat. Det slutgiltiga omdömet var att nya webbplatsen gör att företaget 

känns mer kompetent, den inger förtroende. Flera trodde att besökare skulle kunna 

tvivla på att företaget överhuvudtaget kan sin verksamhet när de ser den gamla 

webbplatsen. Se webbplatsens startsida före- och efter i bilaga 7. 

4.9 Våra tankar kring vår insamlade primärdata 
Insamlandet av vår primärdata gjorde att vi fick en bredare uppfattning om vad vi 

skulle skapa för material till PEPAB. Det befintliga materialet fick oss att inse hur 

företaget kommunicerar idag. Att dessutom få höra vad kunder och andra personer 

tyckte om befintligt material övertygade oss att PEPAB verkligen är i behov att få 

någonting helt nytt och fräscht. När vi gjorde vår omvärldsanalys fick vi mer och 

bättre förståelse för hur konkurrenternas webbplatser och logotyper ser ut. Utifrån 

de kunskaperna ville vi skapa något med ett annorlunda uttryck. Marknadschef Eva 

Favaro gav oss en inblick i hur det skulle kunna gå till när ett företag vill ha en ny 

grafisk profil och hon gav oss också bra tips inför vårt arbete. I vår undersökning om 

vår version var en förbättring fick vi många bra tips, i synnerhet från de som hade 

kunskap i grafisk form. Efter undersökningen tog vi bort den fetade stilen på 
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visitkorten då de flesta tyckte att det gav ett för tungt intryck. Då några av de 

intervjuade tyckte bättre om den gamla logotypen med de mjuka formerna valde vi 

att göra två versioner, en med ett kantigt E och en med den mjukare formen. Dessa 

två versioner visade vi upp för vår uppdragsgivare då han hade möjlighet att påverka 

det slutgiltiga valet. Han föredrog den mjuka formen vilket också blev den versionen 

vi behöll. 

5. Resultat 
Här presenterar vi vårt resultat där teorier och empiri ligger till grund. Vår viktigaste 

uppgift och det vi startade med var att skapa en enhetlig grafisk profil som kunde 

appliceras både på webb, i broschyren och på PowerPoint-presentationen. 

Utformningen av dessa har vi arbetat parallellt med för att se om vår grafiska profil 

kunde appliceras på samtliga medium. Det vi har tagit fram är:  

 en grafisk profil 

 en uppfräschad och förbättrad logotyp 

 en företagspresentation i form av en broschyr  

 ett designförslag på hur den grafiska profilen ska kunna appliceras på 

webbplatsen 

 en mall för en PowerPoint-presentation.  

5.2 Grafisk profil 
Grunden till en enhetlig grafisk profil är samlade riktlinjer för användning av logotyp, 

grafiska element, bilder, text och färger. Ett konsekvent användande av alla delar i 

den grafiska profilen tydliggör PEPAB som avsändare och stärker igenkänningen hos 

målgruppen. Detta är extra viktigt då företaget har valt att göra om den grafiska 

profilen eftersom målgruppen inte är bekant med de nya formerna till en början. Vi 

har dock inte gjort några drastiska förändringar, mycket för att målgruppen inte ska 

ha några problem med att direkt se att det är PEPAB det fortfarande handlar om.  

För att få inspiration till vår grafiska profil och hur manualen skulle kunna se ut har vi 

tittat på andra företags grafiska profiler. Vi har också utfört en kort intervju med 

marknadsansvarig på Bostads AB Mimer i Västerås som nyligen gjorde om sin grafiska 

profil. Under utformandet av den grafiska profilen var vi noggranna med att hitta 

grafiska element, färger och bilder som passar både för tryck och för webb. 

Den grafiska profilen är begränsad i jämförelse med andra grafiska profiler vi tagit del 

av under arbetet men täcker alla delar som PEPAB behöver till sin externa 

kommunikation. Profilen är således anpassad efter PEPABs förutsättningar och 

behov. 

5.2.2 PEPABs grafiska manual  

Alla riktlinjer för den grafiska profilen har vi samlat i ett dokument som vi har valt att 

kalla för Grafisk Manual. Denna manual är tillverkad i Microsoft Word eftersom den 

ska kunna läsas och ändras av de anställda på företaget. Därför fick formen stå 

tillbaka för funktionen, då Word inte är ett layoutprogram.  Under vår analys av 
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andra grafiska profiler fann vi att de flesta verksamheter valde att samla 

informationen om sin grafiska profil i ett dokument kallad Grafisk Manual. Manualen 

underlättar all typ av kommunikation från företaget, den ska vara lättillgänglig på 

arbetsplatsen och är tänkt att användas av samtliga medarbetare som ett dagligt 

hjälpmedel eller vid behov. För att inte ha med onödig information i manualen har vi 

hela tiden haft följande fråga i åtanke: ”Vilken information kan medarbetarna på 

PEPAB ha nytta av?” se bilaga 8.  

Manualen är ett dokument med olika kapitel för respektive delar i den grafiska 

profilen. I början finns en kortare inledning som framhäver fördelarna med en grafisk 

profil och förklaring hur manualen ska användas.  

  



33 
 

Följande kapitel ingår i manualen: 

 Logotyp 

 Profilfärger 

 Typografi 

 Bilder och Grafiska element 

 Kontorsmaterial 

 Trycksaker 

 Webbplats 

Stort fokus i manualen ligger på logotypen, eftersom det var det största problemet i 

företagets spretiga kommunikation då den fanns i flertalet varianter. Det finns tydliga 

exempel på hur logotypen får, respektive inte får, användas, allt för att underlätta för 

medarbetarna. En stor del ägnas även åt företagets profilfärger. Tidigare fanns ingen 

bestämd blå färg i logotypen men nu finns det ett välutvecklat färgschema för den 

blå färgen men också de andra profilfärgerna grå, orange, svart och vitt. Samtliga 

färger finns i Pantone, RGB, CMYK, HEX och NCS, eftersom PEPAB har ett behov av att 

använda sina profilfärger både i tryck, på webb, i målarfärg och på kläder. Det finns 

också en förklarande text för när respektive färgsystem ska användas.  

Typografi tas också upp i manualen. Både vad typografi innebär och vilka teckensnitt 

och storlekar PEPAB ska använda i deras kommunikation, både i tryck och på webb. 

Ett kapitel ägnas också åt bilder och grafiska element, hur dessa ser ut och får, 

respektive inte får, användas. Det finns också mallar för hur brevpapper, kuvert och 

visitkort ska se ut. Det finns också mallar för hur brevpapper, kuvert och visitkort ska 

se ut under rubriken ”Kontorsmaterial”. Ett kapitel är ägnat åt trycksaker där det 

finns mallar för hur bl.a. en keps med företagslogotypen ska se ut. 

För att underlätta skapandet av en enhetlig webbplats finns en del i manualen som 

endast behandlar webben, till exempel var logotypen ska placeras och vilka 

teckensnitt som ska användas. 

Språket i den grafiska profilen är på varken för hög eller för låg nivå. En för låg nivå 

kan göra att användaren känner sig dum och förlöjligad medan en för hög nivå kan 

innebära att användaren inte förstår. För att undvika dessa problem har vi lagt 

mycket tid på att profilen ska vara lätt att ta till sig för företagets medarbetare. 

Under utformningen av den grafiska manualen har vi följt de förhållningsregler som 

vi tagit upp under Teori-kapitlet vad det gäller språk och text. Allt för att underlätta 

för användaren. Under arbetets gång har vi också haft kontinuerlig kontakt med vår 

uppdragsgivare som fått ta del av och godkänna vår framtagna grafiska profil. 

5.2.3 Färg 

Med hjälp av en PMS-karta bestämde vi PEPABs profilfärger. Vi la ned mycket tid på 

att hitta färger som överensstämde över de olika färgsystemen. Vi valde blått, grått, 

orange, vitt och svart som företagets profilfärger. Primärfärgen kommer 

fortsättningsvis att vara blå då logotypen alltid varit blå och är en inarbetad 

igenkänningsfaktor. Vi la till grå och orange för att de skapar en bra kontrast till det 
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blå. Ett bra sätt att skapa god kontrast är att använda motsatsfärger (Bergström, 

2004, s. 298). Den blå färgens motsats är gul men för att vi inte ville få företaget 

förknippat med Postens eller IKEAs färger (eller för den del Svenska flaggan) valde vi 

en brandgul ton istället, som fortfarande skapar god kontrast och livar upp. 

5.2.4 Bilder 

Många av bilderna i broschyren återfinns även på webbplatsen och i PowerPoint-

presentationen. Detta för att man ska känna igen sig på webbplatsen om man tittar i 

broschyren först, och tvärtom. Alla bilder är dock inte samma för att något ska vara 

nytt så att användaren inte blir uttråkad. Vi har skilt på informativa och dekorativa 

bilder i den grafiska manualen. Samtliga informativa bilder har en kompletterande 

bildtext. Vi valde dessutom att lägga upp bilder på de kundansvariga då bilder på 

människor och främst ansikten drar till sig maximalt med uppmärksamhet 

(Pettersson, 2002, s. 127). 

5.2.5 Logotyp 

Logotypen är i sitt nuvarande skick bristfällig i sin formgivning, det är bland annat 

svårt att avläsa bokstäverna på längre avstånd. Vår uppdragsgivare ville att vi skulle 

lösa problemet utan att förändra logotypen alltför mycket då den är en inarbetad 

igenkänningssymbol sedan 20 år tillbaka. Vår uppdragsgivare var däremot inte 

främmande för att tillföra någon form eller symbol som skulle kunna användas 

enskilt eller tillsammans med ordbilden. Då skulle logotypen få ett större 

användningsområde och den blir mer lättdesignad och användbar (Haig & Harper, 

1997, s. 59). Vi funderade länge på vilken typ av symbol som skulle kunna passa och 

läste aktuell litteratur i ämnet, vi frågade också anställda och kunder om deras 

erfarenhet av företaget kunde återges i någon form av symbol. Tyvärr genererade vår 

undersökning inte i något användbart, vi testade att göra förenklade lasergnistor i ett 

av P:na en förkastade snabbt idén då den inte skulle fungera i mindre versioner av 

logotypen på till exempel visitkort. Och då vi hade både begränsat med tid samt 

mycket annat att bearbeta vid sidan av logotypen prioriterade vi bort symbolen och 

fokuserade på att förstärka ordbilden.  

Vi hittade ett snarlikt typsnitt, Helvetica Neue Extended 53, som vi valde att använda 

då vår uppdragsgivare var väldigt förtjust i det nuvarande typsnittet och inte ville ha 

några större förändringar. Vi bearbetade dock E:et och A:et i PEPAB för att få 

ordbilden att sticka ut mer med sina rundade hörn se bilaga 5. Vi valde dessutom att 

byta ut färgen blå på Produktionspartner AB till grått då det skapar mer kontrast och 

sticker ut då vi sett väldigt många helblå logotyper sedan vi påbörjade arbetet. Den 

grå färgen får dessutom symbolisera företagets material de arbetar i – plåt. I vår 

version av logotypen bildas en tjockare blå ordbild i kontrast till en tunnare grå 

ordbild, de kan liknas vid två linjer. Linjerna återfinns sedan på såväl webbplats, 

broschyr, brevpapper och visitkort, och finns därför med som grafiska element den 

grafiska manualen. 

Logotypen togs fram i programmet Adobe Illustrator CS3 då det är viktigt att göra 

logotypen i objektgrafik som inte mister i kvalitet oavsett om den 
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förstoras/förminskas eftersom bilden är uppbyggd av så kallade bezierkurvor 

(Johansson, Lundberg, & Ryberg, 2006, s. 100 f.). Objektgrafik byggs upp av 

matematiska värden i ett koordinatsystem, kurvorna i systemet är uppkallade efter 

en fransk matematiker: Paul Bézier. 

Enligt Bergström, Haig och Harper måste logotyper fungera i såväl färg som svartvitt 

och därför har vi också tagit fram ett antal versioner som ska fungera oavsett vilka 

förutsättningar som finns – mörka/ljusa bakgrunder, stora/små visningslägen, på tyg 

eller på papper och så vidare. 

5.3 Broschyr 
Det enda tryckta materialet PEPAB hade var en säljande företagspresentation i A4-

format. Vi analyserade företagspresentationen men kände att vi ville skapa något 

helt nytt och mer innehållsrik så vi beslöt oss för att göra en broschyr vilket också var 

ett önskemål från vår uppdragsgivare. Broschyren är tänkt att lämnas till presumtiva 

kunder direkt i handen, främst för att ”lämna ett spår” efter sig. Broschyren ska 

innehålla allt nödvändigt som en ny kund vill veta, men informationen är bara ytlig 

och inte djupgående eller detaljrik (se bifogad broschyr). Om en kund är intresserad 

av något specifikt får denne höra av sig till företaget. Utförliga kontaktuppgifter finns 

med i broschyren. Formen ska vara lockande och övertygande. Efter att ha läst 

broschyren ska kunden förhoppningsvis vilja anlita PEPAB. När vi utformade 

broschyren utgick vi från teorier bland annat informationsdesign och grafisk form 

som vi tog upp i teorikapitlet. 

5.3.2  Format 

Vi har valt att ha broschyren i stående A5-format. Att använda ett format ur A-serien 

är ekonomiskt då det är ett standardformat hos många tryckerier och 

papperstillverkare. Det stående formatet är vanligast förekommande i 

trycksammanhang och det fungerar bäst om man tar hänsyn till hur vi läser i 

västvärlden (Pettersson, o.a., 2004, s. 205 ff.). Broschyren är som sagt tänkt att ges ut 

till presumtiva kunder som obesvärat kan ta med sig broschyren utan att störas av ett 

stort format. Det stående formatet ger också chans till en god layout av både text 

och bild då många bilder får plats under varandra och textraderna inte blir för långa 

eftersom läsningen då hakar upp sig.  

5.3.3 Text 

Allt text i broschyren är noga bearbetad för att ge ett intressant och lockande intryck 

som dessutom är kort och koncist. Man ska inte bli uttröttad av broschyren utan den 

ska locka till läsning. För att få ett bra textflöde har vi läst texten högt flera gånger 

och gjort ändringar på de ställena där läsningen hakade upp sig och inte lät bra. 

Brödtexten är i teckensnittet Book Antiqua och rubriker är i Arial, i enlighet med den 

grafiska manualen. Även annan viktigt text, så som telefonnummer till de 

kundansvariga och övriga kontaktuppgifter, är satt i Arial för att särskiljas från 

brödtexten.  
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Orangea rubriker används här, precis som på webbplatsen, för att fånga 

uppmärksamhet och särskilja dem från övrig text. Huvudrubrikerna ligger på bilderna 

i övre marginalen för att låta de olika objekten samarbeta och ge ett livfullt och 

sammanhållet intryck.  

För att få ultimat teckenstorlek har vi i flera omgångar skrivit ut broschyren och 

studerat den så att textstorleken varken blir för liten eller för stor. Punktstorleken vi 

valde blev därför 10 i vår broschyr.  

Vi har fokuserat på att göra informationen i broschyren så tidlös som möjligt. Vi är 

dock medvetna om att de kundansvariga inte kommer att vara samma personer för 

all framtid men då den informationen är av yttersta vikt i dagsläget då vår 

uppdragsgivare vill framhäva dessa har vi ändå valt att presentera de kundansvariga i 

text och bild.   

5.3.4 Layout och bilder 

Layouten och innehåll i broschyren följer samma riktlinjer som den övriga grafiska 

profilen vilka vi tog upp i teorikapitlet. Vi valde en asymmetrisk layout, eftersom den 

ger ett mer dynamiskt intryck och ger oss flexibilitet i vår förmgivning. Bland annat 

finns de karakteristiska linjerna i blått, grått och orange även i broschyren. Vi valde 

att ha en stor och iögonfallande bild på framsidan. Då laser- och fasskärning är 

PEPABs specialitet kändes valet av bild självklart. För att göra bilden mer utstickande 

och speciell har vi gjort bilden svartvit men behållit laserstrålarna i färg som en 

iögonfallande kontrast. På framsidan finns linjerna i alla tre färgerna medan de i 

broschyren bara finns i blått och orange. På varje uppslag finns olika dekorativa bilder 

på produkter/material som finns i PEPABs verkstad. Vi har valt att ha olika bilder på 

uppslaget för att både ge ett varierat och intressant intryck, samt att visa så många 

sidor av verksamheten som möjligt. De dekorativa bilderna har gjorts svartvita för att 

harmonisera med varandra. Vi valde att inte ha dem blåtonade trots att de flesta i 

undersökningen tyckte de var fina eftersom den grå färgen trots allt symboliserar 

plåt. För att ge broschyren ett enhetligt uttryck har den en sammanhållen layout i 

övre marginalen. Framsidan och baksidan har ett vitt fält med logotyp respektive 

kontaktuppgifter för att sticka ut och övriga sidor har en bild i övre marginalen för att 

följa samma form. Till en början hade vi dekorativa bilder både på övre och undre 

marginal men detta gav ett för plottrigt och tungt intryck, dessutom stal den 

layouten uppmärksamheten från innehållet då texten kändes hoptryckt.  

På första uppslaget ville vi på ett tydligt och direkt sätt visa vad PEPAB är för typ av 

företaget och vad de kan leverera, därför har vi på första sidan placerat nio stycken 

informativa bilder som på ett bra sätt visar detta.  

Då vi har med många bilder i vårt material har vi ägnat en relativt stor del av vår tid 

till bildredigering för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Vi har fokuserat på 

bilderna i broschyren då dessa kräver högre kvalitet eftersom de ska tryckas. För att 

få fina och skarpa bilder har vi redigerat i bildbehandlingsprogrammet Adobe 

Photoshop enligt de rekommendationer som finns (Kelby, 2007).  
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5.4 Webbplats 
Då webbplatsen är en stor del av ett företags grafiska profil vill vi förbättra utseendet 

och göra så att även den följer den grafiska profilen med färg, bilder och typografi se 

bilaga 7 och 8. Vi har dock inte för avsikt att göra några radikala förändringar och har 

därför använt oss av samma menyplacering och grundläggande layout. Vi 

uppdaterade designen med färg och bilder men fokus låg på att göra en bättre 

struktur genom att ta bort onödiga menyrubriker och överflödig text samt att lätta 

upp läsningen med relevanta bilder som är överensstämmande vad det gäller 

redigering och disposition.   

När vi utformade layout och innehåll utgick vi från de teorier och konventioner 

angående upplägg, navigering, språk, typografi, konventioner med mera som vi tog 

upp i teorikapitlet. Profilfärgerna översattes till HTLM/HEX för att de ska kunna 

fungera där och bilderna redigerades till RGB-värden. Även logotypen gjordes om för 

att den ska kunna fungera på webbplatsen. 

Innan vi påbörjade omstruktureringen av webbplatsen besökte vi företagets 

konkurrenters webbplatser för inspiration till PEPABs webbplats, i fråga om struktur, 

innehåll och layout. Med inspiration från konkurrenter och med fokus på PEPABs 

behov och förutsättningar vad gäller framtida underhåll av sidan (då vår 

uppdragsgivare inte har någon anställd webmaster) valde vi bort en ”Nyheter”-meny 

och fokuserade på att göra informationen så tidlös som möjligt. Dock är vi medvetna 

om att de kundansvariga inte kommer att vara desamma för all framtid men då den 

informationen är av yttersta vikt i dagsläget har vi bortsett från tidlös-kriteriet just 

där.  

Förstasidan utformade vi enligt de principer som finns om att webbplatsbesökare är 

nyckfulla och att man oftast har bara ett fåtal sekunder på sig att fånga deras intresse 

innan de klickar sig vidare. Det är därför viktigt att klart och tydligt visa vilket 

företaget är, vad de har att erbjuda och vad besökaren kan göra på webbplatsen 

(Morville & Rosenfeld, 2006, s. 43 ff.) (Englund & Guldbrand, 2004, s. 47). 

Vi har i största möjligaste mån undvikit att ha scrollningsfunktion på webbplatsen 

men där dessa finns är det motiverat och har inte kunnat undvikas p.g.a. att den 

informationen som finns är väsentlig.  

5.4.2 Wireframes 

Då vi känner att vi varken har tillräckligt med kunskap eller tid för att programmera 

webbplatsen inom ramen för examensarbetet beslutade vi oss för att endast göra ett 

designförslag för att inte helt lämna webbplatsen åt slumpen. Fokus ligger på att 

skapa en fungerande och tilltalande webbdesign utan att gräva ner oss i för mycket 

teknik. 

Vi valde därför att göra detaljrika wireframes i layoutprogrammet InDesign. 

Wireframes är ett enkelt och snabbt sätt att visualisera en webbplats uppbyggnad 

och känsla, de finns i olika avancerade versioner och vi ville göra en sådan 

naturtrogen design som möjligt för att underlätta för vår uppdragsgivare om han 
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skulle besluta att vilja använda den i framtiden (Morville & Rosenfeld, 2006, s. 307 

ff.). Även ordbehandlingsprogrammet Word kan användas till detta ändamål, men vi 

valde InDesign eftersom det ger oss större möjligheter till att komma nära en 

trovärdig slutdesign, trots att programmet främst är till för trycksaker. Vårt 

webbdesignförslag redovisar vi i pappersform för vår uppdragsgivare. 

Vi är medvetna om att skärmvisningsförhållanden förändras drastiskt och vår design 

ska endast ses som ett förslag för hur den grafiska profilen skulle kunna appliceras på 

webbplatsen i framtiden. När PEPAB sedan bygger webbplatsen bör webbansvarig 

vara uppdaterad i den senaste tekniken för att kunna bygga en väl fungerande 

webbplats med ett användarvänligt gränssnitt. 

5.4.3 Färger 

De färger vi valt att använda oss av till webbplatsen ingår alla i den grafiska profilen. 

Till menyn valde vi att använda komplementfärgen orange istället för sekundärfärgen 

grå eftersom den ger en bättre kontrast mot det blå och ger lite mer ”liv” åt sidan. 

5.5 PowerPoint-presentation 
Eftersom PowerPoint-visningar räknas som skärmvisning har vi baserat utformningen 

av presentation på kapitlet om Webb i den Grafiska Manualen. Det är även 

fördelaktigt att använda negativ text vid läsning på skärm, det vill säga ljus text på 

mörk bakgrund. Detta gäller främst vid större teckengrader (Pettersson, 2002, s. 

225). Vår främsta uppgift var att skapa en mall för en förstasida och en bakgrundsbild 

som passar företaget och följer den grafiska profilen.  

Förstasidan och bakgrunden följer samma form som broschyren och webbplatsen se 

bilaga 8 (kapitel Utformning av kontorsmaterial). Förstasidan har samma bild som 

broschyrens framsida med ett vitt fält i övre marginalen med logotypen, dessutom 

finns en slogan som ska vara lockande. Bakgrunden har en dekorativ bild i övre 

marginal. De typiska linjerna i orange och blått är placerade mellan den dekorativa 

bilden och det svarta fältet. Förutom att ta fram bilderna har vi även skrivit ett 

förslag på rubriker och punktlistor som skulle kunna passa då vår uppdragsgivare ska 

presentera företaget. Rubrikerna är uppdelade ungefär efter broschyrens innehåll: 

kort om företaget, PEPABs kännetecken, arbetsprocessen, maskinparken och 

kundansvariga.  

5.6 Mallar för brev, kuvert och visitkort 
I PEPABs grafiska manual ingår även riktlinjer för hur brevpapper, kuvert samt 

visitkort bör utformas och vi har även framställt mallar för dessa trycksaker. De följer 

givetvis den grafiska manualen vad det gäller placering av logotyp och andra grafiska 

element. På både visitkort och brevpapper återfinns de blå och grå linjerna se bilaga 

8 (kapitel Webbplats/PowerPoint).  
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6. Diskussion 
Vi har i det här arbetet utformat en enhetlig grafisk profil och tillika 

informationsmaterial åt företaget PEPAB Produktionspartner AB. Till grund för 

arbetet ligger våra kunskaper i Informationsdesign och Textdesign, samt 

litteraturstudier och de primärdata vi samlat in under arbetets gång.  

Vi lyckades på ett effektivt sätt att slutföra uppdraget och anser att vi tillsammans 

arbetat fram ett informationsmaterial som ska fungera enhetligt i vår 

uppdragsgivares externa kommunikation.  

Vi har även under arbetets gång insett vikten av en grafisk profil då det är en 

förutsättning för att ett företags medarbetare ska på ett enkelt och effektivt sätt 

tillsammans kunna kommunicera enhetligt. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att 

Informationsdesign inte är någon exakt vetenskap utan den teori vi använt oss av ska 

ses som riktlinjer snarare än regler. Man bör även tänka på att upplevelsen av all 

formgivning, såväl i tryck som på webb, är subjektiv. Det vi som 

Informationsdesigners kan göra är att utgå från de riktlinjer som finns men för den 

skull inte förlora oss i teorier i all oändlighet, någonstans måste en gräns dras och 

någonstans kommer således våra subjektiva åsikter in och påverkar utgången av 

arbetet.  

Vi har i det här arbetet sett det som en stor fördel att vi varit två om att fatta alla 

beslut, det anser vi ha bidraget till ett bättre arbete och informationsmaterial än om 

vi skulle ha gjort samma arbete enskilt. Vi har också varit tvungna att motivera våra 

beslut inför varandra då vi haft delade meningar om saker och ting, vilket bidragit till 

ett kritiskt förhållningssätt till allt vi gjort. Därför har vi ett tydligt syfte med allt vi 

gjort, samt varit kritiska till att bara ha med relevant fakta, bilder och grafiska 

element till materialet som vi har utformat. 

Vi var dessutom noga med att inte kasta oss in i att börja skapa i början av arbetet, 

utan ägnade de första veckorna till bakgrundsanalys och litteraturstudier. Börjar man 

producera med detsamma kan man lätt fastna i en och samma tankebana och det 

blir svårt att motivera sina val i efterhand. Att utforma något och motivera det med 

att ”det är snyggt” är inte vetenskapligt korrekt. Det kan dock tilläggas att allt som 

har med grafisk form att göra går inte att motivera vetenskapligt, någonstans dras en 

gräns då ens egna motivationer och åsikter tar över och styr utformningen. Det går 

inte att komma ifrån men man bör ta hänsyn till de riktlinjer som finns i största 

möjliga mån. 

Framställningen av allt material har skett parallellt men vi har främst utgått från 

logotypens utformning när vi har utformat det resterande materialet. Bäst vore det 

att ha logotypen klar innan skapandet av resterande material då logotypen 

förekommer i både broschyr och på webb. Varför vi utgick från den var främst på 

grund av att logotypen är ett företags viktigaste igenkänningssymbol. Logotypen var 

från början bristfällig i sin utformning då typsnittet var för tunt för visning på längre 

avstånd samt att den fanns i ett flertal färgversioner. Vi började med att hitta ett 

typsnitt som inte låg allt för långt ifrån det nuvarande, förändrade E och A i ordbilden 
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samt bestämde vilka färger den skulle få förekomma i. Logotypen genomgick inte 

någon drastisk förändring då det var ett önskemål från vår uppdragsgivare att hålla 

oss nära originalet. Vi fortsatte arbetet med den grafiska manualen samtidigt som vi 

utformade broschyr och webbplats för att kunna testa direkt om teckensnitt, färger, 

grafiska element och bilder fungerade eller inte. Vi har i våra frågeställningar 

begränsat oss till en formgivning som ska fungera i såväl tryck som på webb. 
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7. Slutsats 

Att skapa en grafisk profil med tillika informationsmaterial åt ett företag är en lång 

och omfattande process. För att få fram rätt information och kunna förbättra 

befintlig information krävs det att man gör analyser och undersökningar. Det är 

viktigt att veta att de grafiska profilernas omfattning skiljer sig mycket företag 

emellan eftersom profilen bygger på företagens specifika, mål, behov, 

förutsättningar och önskemål. Att klargöra dem är nyckeln till en användbar grafisk 

profil. 

Hur skapar man en grafisk profil åt ett företag? Först och främst är det som sagt 

viktigt att utföra en grundlig analys av företaget. Analysera företagets förutsättningar 

och behov för att få reda på hur omfattande profilen bör vara, hur den är tänkt att 

användas och av vilka. Ta också reda på målet med den grafiska profilen, vad vill 

företaget egentligen uppnå med profilen?  Tänk dessutom på att logotypen är 

väsentlig i arbetet då det är företagets mest använda icke-verbala 

igenkänningssymbol. 

Nedan redogör vi för en modell som skulle kunna passa för att ta fram en grafisk 

profil åt vilket företag som helst. Modellen har vi själva tagit fram och med viss 

modifiering arbetat efter. Vi anser att användandet av den har försett oss med 

lämpligt underlag för vårt arbete.  

 Grafisk profil efter företagets behov 

Följande frågor bör ställas för att få en bra grund att stå på vid skapandet av en 

grafisk profil. Ta reda på så mycket du kan om bakgrunden till företagets mål med 

profilen men glöm heller inte att undersöka hur det befintliga materialet uppfattas av 

de anställda (de kan ha en helt annan syn på saken än ledningen).  

- Vad är målet med förändringen? 

- Hur kommunicerar företaget externt idag? 

- Var ligger problemen i den nuvarande kommunikationen? 

o Enligt företagets ledning/uppdragsgivare/anställda? 

- Finns det något befintligt material företaget använder sig av idag? 

o Hur ser det ut?  

o Fyller materialet sitt syfte? 

o Vad kan göras bättre?  

o Behövs något helt nytt?  

o Hur uppfattas materialet av företaget? 

- Hur ser logotypen ut?  

o Fungerar den?  

o Kan den förbättras? 

o Hur uppfattas den av företaget?  

o Vilket intryck ger den?  

o Vilket intryck bör den ge? 
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 Analysera målgruppens behov 

Därefter är det lämpligt att göra en målgruppsanalys (att lokalisera målgruppen och 

ta reda på deras gemensamma egenskaper) samt att göra en undersökning angående 

hur de uppfattar det befintliga materialet. Välj därför ut en representativ del av 

målgruppen (ta hjälp av företagets kännedom om sin målgrupp för att hitta rätt 

representanter) och matcha det med hela målgruppens behov. Eftersom målgruppen 

är de som ska ta del av kommunikationsmaterialet är de därför nyckeln till att hitta 

bristerna i den befintliga kommunikationen. Information som inte kan avkodas rätt 

av sin målgrupp är värdelös. Ställ frågor som följande: 

- Vad behöver kunderna veta om företaget? 

- Vad vill kunderna ha för information? 

- Hur uppfattas det befintliga materialet av målgruppen? 

o Tryck 

 Vilken information bör ingå i till exempel en broschyr? 

o Webb 

 Vilken information förväntar målgruppen att hitta på 

webbplatsen? 

o Logotyp 

 Känns logotypen igen? 

- Anser de att det finns några brister i den nuvarande kommunikationen?  

 

 Omvärldsanalys 

Att också titta på företagets omvärld är viktigt för att se hur bland annat 

konkurrenterna kommunicerar, hur de presenterar sig själva, vilka färger etc. är mest 

förekommande och vad bör företaget göra för att kunna sticka ut mot dem? I en 

omvärldsanalys kan man också leta efter inspiration samt konstatera var bristerna 

ligger och vända det till företagets fördel. 

- Hur ser företagets marknad ut? 

- Vilken position har de gentemot sina konkurrenter? 

o Vill de förändra sin position? Varför/Varför inte? 

- Hur uppfattas företaget idag? 

o Hur vill företaget uppfattas? 

- Har företaget någon spjutspetskompetens i jämförelse till sina konkurrenter? 

o Hur kan det lyftas fram på bästa sätt? 

 Grafisk form 

För att skapa ett enhetligt material måste samtliga beståndsdelar fungera i alla 

kommunikationskanaler, det vill säga både i tryck och på webb. Något vi har kommit 

på i efterhand är att man först bör sammanställa den grafiska profilen så långt det 

går och sedan göra ändringar allt eftersom man arbetar praktiskt. Detta kan dock 

vara svårt då man ofta måste prova sig fram i det praktiska arbetet för att se vilken 

bild eller vilken teckenstorlek som passar bäst och som fungerar både i tryck och på 

webb.  
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- Går den grafiska profilen att applicera på både tryck och webb? 

o Bilder? 

o Grafiska element? 

o Färger? 

o Teckensnitt? 

o Layout? 

 

 Undersökning av det nya materialet 

För att fastställa att det nyframtagna materialet är en förbättring bör undersökningar 

göras. Testa materialet både på målgruppen och utomstående för att få bästa möjliga 

respons. Målgruppen upptäcker förhoppningsvis fördelar/brister gällande det 

innehållsmässiga medan ett par objektiva ögon kan se helheten på ett annat sätt. 

- Tilltalar det nya materialet målgruppen?  

o Vad kan förbättras ytterligare?  

- Testa även materialet på utomstående som inte vet vilka företaget är. 

o Signalerar logotypen rätt bransch? 

o Ser de en enhet i det framtagna materialet? 

 Verkar det komma från ett och samma företag? 

o Hur uppfattas företaget? 

 Seriöst/Oseriöst? 

 

Bearbeta därefter den grafiska profilen och informationsmaterialet utefter de 

resultat som frambringades under undersökningen. 

 

Med andra ord krävs en ordentlig analys av både företag och målgrupp för att 

slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vi har i det här arbetet framställt en grafisk 

profil åt industriföretaget PEPAB Produktionspartner AB. Profilen är anpassad till 

deras kommunikativa behov och förutsättningar. 

Då logotypen är ett företags mest förekommande igenkänningssymbol har vi till stor 

del utgått från den i vår formgivning av det resterande materialet. Företag idag är i 

behov av enhetlig extern kommunikation då vi bokstavligen bombarderas av 

information på en daglig basis. Ett enhetligt uttryck kan vara skillnaden mellan att 

kunna sticka ut eller slås ut på marknaden.  
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8. Fortsatt arbete 

Med de kunskaper vi hittills införskaffat skulle vi med facit i hand ha gjort vissa saker 

annorlunda. Vi rekommenderar andra att göra en mer omfattande förundersökning 

hos målgruppen samt en mer djupgående analys av företagets position på 

marknaden idag, behov och förutsättningar av en grafisk profil än vad vi varken haft 

tid eller möjlighet att göra inom ramarna för det här examensarbetet.  

Även webbplatsen skulle kunna vidarearbetas. Genom att anlita någon webbkunnig 

som programmerar sidan skulle man även kunna ta fram någon typ av ”web-shop” 

eller inloggningsfunktion för kunder. Web-shopen skulle kunna fungera så att kunder 

själva skulle kunna lägga upp och tillverka ritningar och skicka dem direkt till de 

kundansvariga i rätt filformat med förtydligande anteckningar. Det skulle spara tid för 

såväl kunder som för PEPABs kundansvariga. Inloggningsfunktionens syfte är att 

kunderna själva kan logga in på sin sida för att se hur långt produktionen är gången 

eller kunna skicka in förslag på förändringar eller tips till verkstaden/de 

kundansvariga. Att ha en databas med orderhistorik vore även det intressant då alla 

tidigare projekt skulle vara samlade på ett och samma ställe. Detta vore positivt ur 

såväl kundernas som de kundansvarigas synvinkel så samma ritning kan 

återanvändas.  

För att ytterligare förstärka PEPABs nyprofilering skulle företaget kunna ta hjälp av 

någon kunnig inom rumslig gestaltning för att förstärka kommunikationen utåt sett 

rent fysiskt. Entrén skulle kunna ses över och förändras, kanske till och med hela 

företagsbyggnaden så att den matchar den grafiska profilen på ett tydligare sätt med 

hjälp av bland annat färgsättning. Även skyltningen till företaget skulle behöva 

förstärkas, lämpligen genom att använda profilfärgerna och de grafiska elementen.  

Det skulle dessutom vara intressant att om ett år eller två utvärdera om PEPABs 

externa kommunikation med hjälp av en enhetlig grafisk profil påverkat förhållandet 

med kunderna och/eller marknaden. Vad man förmodligen skulle få fram då är 

huruvida den grafiska profilen fungerar och/eller skulle behöva kompletteras eller 

omformas på något sätt, samt att utvärdera hur den grafiska manualen 

uppfattas/används av personalen. Är den lätthanterlig eller drar sig personalen för 

att använda den? 
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Bilaga 1. Befintligt utskick 
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Bilaga 2. Intervju med Bostads AB Mimers 
marknadschef 

De frågor vi ställde var: 

 Vad var det som drev Mimer till att förändra er grafiska profil? 

 Hur gick ni till väga rent praktiskt vid framtagandet av den nya profilen?  

 Tog ni hjälp av någon designbyrå eller sköttes arbetet intern? 

 Vad är tanken bakom den nya profilen? Hänger den ihop med ett nytt 

verksamhetskoncept? 

 Vad har ni fått för respons på den nya grafiska profilen? Varför fick ni den 

responsen tror du? 

 Har ni några praktiska råd till oss? Vad är viktigt att tänka på? 

Sammanfattning av de svar vi fick: 

För att få en större inblick i arbetet med att ta fram eller förändra en grafisk profil 

gjorde vi en kortare intervju med Eva Favaro, marknadschef på Bostads AB Mimer. 

Bostads AB Mimer är ett kommunalt bostadsbolag i Västerås som arbetar med 

fastighetsförvaltning. Bolagets grafiska profil gjordes om för drygt 1,5 år sedan, mest 

på grund av att den gamla profilen var begränsad i sin utformning och att bolaget 

bytte namn från ”Byggnads…” till ”Bostads…” men också därför att ledningsgruppen 

tyckte att det var ett bra avstamp i och med en omorganisation som gjordes vid 

samma tillfälle (Favaro, 2009). 

De fördelar Bostads AB Mimers anställda uppskattar mest med den nya profilen är 

att de har en större frihet att använda sig av olika färger. Den nya profilen är även 

mjukare och känns mer modern plus att den framhäver Mimer som avsändare på ett 

tydligare sätt enligt marknadschefen. Bostads AB Mimer nästan fått uteslutande 

positiv respons på den nya profilen, både från hyresgäster och från de anställda – 

vilket Eva Favaro påpekar att är extra viktigt: ”Är vi stolta gör vi ett bättre jobb och får 

nöjdare kunder” (Favaro, 2009). 

Hur Bostads AB Mimer praktiskt gick till väga med arbetet var genom att anordna en 

tävling mellan fyra olika reklambyråer i Västerås. Reklambyrån Care of Haus vann 

tävlingen och samarbetet bestod av bland annat gruppdiskussioner mellan 

reklambyrån och Bostad AB Mimers anställda där alla fick tycka till, bedöma och 

hjälpa till med det praktiska arbetet med att byta skyltar etc. (Favaro, 2009). 

Avslutningsvis hade marknadschefen några praktiska råd att ge oss: ”Börja internt 

med att få med medarbetarna, men fega inte. Ibland får den externa 

marknadsföringen ge det interna arbetet en liten knuff, det vill säga lova lite mer, 

men det måste ändå alltid vara trovärdigt och vi måste kunna hålla det vi lovar” 

(Favaro, 2009).  
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Bilaga 3. Intervjufrågor och resultat: kunder  

De frågor vi ställde var: 

Allmänt 

 Vad tycker du kännetecknar PEPAB? 

 Nämn någon/några av PEPABs styrkor. 

 Hur skiljer sig PEPAB från sina konkurrenter? Material 

Webb  (www.pepab.se) 

 Vilken information räknar du med att hitta när du besöker PEPABs 

webbplats? 

 Hittar du det du söker på webbplatsen? 

o Saknas något? 

 Vilken information vill du ha på webbplatsen? 

 Vilka associationer/intryck får du av webbplatsen? 

o Tilltalar den dig? Hur/Varför/inte? 

 Hur tycker du den skulle kunna utvecklas? 

 Vilken information är viktigast enligt dig på webbplatsen? 

 Skulle du besöka webbplatsen oftare om det fanns en blogg/gästbok som 

kommunikationsmöjlighet? 

 Hur kan man göra webbplatsen mer aktuell? (stålpriser, kundpresentationer 

etc.) 

Logotyp  

 Vet du hur PEPABs logotyp ser ut? 

 Kan du beskriva den? 

 Tilltalar den dig? 

 Vilka associationer/intryck får du av logotypen? 

 Stämmer logotypen överens med din uppfattning om företaget PEPABs?  

Broschyr 

 Skulle ni vara intresserade av en broschyr med information om PEPAB?  

 Vad skulle den lämpligen kunna innehålla? (Kontaktuppgifter, prislistor, info 

om maskiner/företagssäljarna, öppettider m.m.)  

 

Sammanfattning av de svar vi fick: 

Allmänt 

Alla kunder tycker att PEPAB är ett flexibelt företag som är seriöst, serviceinriktat och 

ansvarstagande. De kunder som ligger i Söderhamn uppskattar även närheten till 

produktionen då de snabbt kan få sina delar om det skulle vara bråttom. Några andra 

http://www.pepab.se/
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styrkor som nämndes är deras leveranstider som alltid hålls, dessutom uppskattas 

personalen och en av kunderna påpekade dessutom att de aldrig haft några 

reklamationer. Kunderna tyckte även att företaget hade stor koll på 

produktionen och hörde av sig direkt om det skulle vara så att något verkade konstigt 

med till exempel ritningar. Rimliga priser var också något som uppskattades av 

kunderna. 

Informationsbehov 

Utifrån de frågor vi ställde om kundernas informationsbehov fick vi veta att 

kundernas behovs skilde sig något åt beroende på hur långvarigt samarbetet 

företagen emellan varit. De som varit kunder sen flera år tillbaka visste vad och hur 

de kunde få tag på den information de behövde medan de nya kunderna kom med 

fler praktiska tips och råd om informationskällor. Överlag ansåg kunderna inte sakna 

något oumbärligt i PEPABs externa kommunikation. Men svaren gav oss även en 

inblick i vilken information som kunderna i allmänhet finner vara viktig – det kan 

hjälpa oss att ta fram en ännu mer användarvänlig webbplats för 

förstagångsbesökare samt presumtiva kunder. 

Den informationen kunderna ville ha var: 

 kontaktuppgifter 

 information om maskiner 

 information om kundansvariga 

 öppettider 

 referensförteckning 

 orderbekräftelser 

 ankomstrapportering via fax eller e-post 

 

 kontaktpersoner 

 organisationsnummer 

 plusgiro 

 bankgiro 

 speditionsinformation (fraktavtalsnummer, pallregistreringsnummer) 

 försenare leveranser  

 

Material 

 Webbplats 

Den information kunderna ville hitta på webbplatsen överensstämde mycket med 

det allmänna informationsbehovet som kunderna ansåg sig ha. Vad som tillkom var 

de jobb som företaget kan utföra. Som ny kund lär även maskinparken och de jobb 

som PEPAB kan utföra vara viktigast. 

Det fanns önskemål om att organisationsnummer, plusgiro- och bankgironummer 

samt speditionsinformation även skulle finnas på webbplatsen. 
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Övervägande del av kunderna hade inga speciella associationer eller intryck av 

webbplatsen, men de tyckte att den kändes rätt professionell och lättläst samtidigt 

som någon önskade att det var färre sidor. 

Förslag på hur webbplatsen skulle kunna utvecklas var att komprimera texten för att 

få en mer ”renodlad” känsla. Någon ville även att det skulle finnas web-shop där 

kunderna skulle kunna logga in och se historik eller hur långt produktionen är gången 

på deras order. 

Den viktigaste informationen enligt kunderna var om kontaktpersoner, adress, 

maskinpark och vilka jobb som PEPAB kan utföra. 

Ingen av kunderna var intresserade av någon sorts kommunikationsmöjlighet via 

webbplatsen så som en blogg eller gästbok. 

Några av kunderna var intresserade av aktuella stålpriser medan andra inte alls var 

intresserade, samtidigt var det också några som tyckte att kundpresentationer skulle 

vara intressant som referenser – då främst för nya kunder. 

 Logotyp 

Logotypen hade inte kunderna så mycket att säga om, någon tyckte dock att den var 

tråkig och stel. Med andra så verkar den inte sticka ut bland sina konkurrenter. 

 Broschyr 

Angående en företagsbroschyr var meningarna delade bland kunderna. Några tyckte 

att det var bättre att ha en uppdaterad webbplats medan några andra tyckte att det 

skulle vara intressant. Speciellt intressant skulle det vara för nya medarbetare bland 

kundföretagen så att de snabbt kan sätta sig in i PEPABs verksamhet vilket också var 

tanken bakom från första början att den skulle rikta sig till nya kunder. 

Den information som ansågs viktig i en broschyr var en kort presentation om 

företaget, kontaktuppgifter, prislistor, information om maskinpark och 

företagssäljare, öppettider och referensförteckning. 
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Bilaga 4. Intervjufrågor: ”Är vår version en 
förbättring?” 

Logotyp 
 Vad jobbar det här företaget med?  

o I vilken bransch är de? 

 Vilken av logotyperna föredrar du? 

o Varför? 

o Vad är fördelarna med den du föredrog? 

o Vilka är nackdelarna med den du inte föredrog? 

o Hur skulle den du föredrog kunna utvecklas ytterligare? 

Webbplats 
 Vilket är ditt första intryck av webbplatsen? 

 Uppfattar du vilken bransch företaget är i av förstasidan? 

 Vilken version av webbplats inbjuder mest till läsning? 

o Varför? 

o Vad är fördelarna med den som inbjuder mest till läsning? 

o Vad finns det något som skulle kunna utvecklas ytterligare/något du 

stör dig på? 

o Vad är nackdelarna med den du inte föredrog? 

o Hur påverkas din upplevelse av de olika layoutförslagen? 

Tryckt informationsmaterial 
 Vilket format inbjuder mest till läsning? 

 Vilket intryck får du av företaget i de båda versionerna? 

 Vilken version av det tryckta informationsmaterialet föredrar du? 

o Varför? 

o Vad är fördelarna med den versionen? 

o Vad finns det som ytterligare skulle kunna utvecklas enligt dig?  

 Är det något som stör läsningen? 

o Vad är nackdelarna med den version du inte föredrog? 

o Hur påverkas din upplevelse av de olika layoutförslagen? 

 Färg 

 Bild 

 Text 
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Allmänna frågor 
 Vad får du för uppfattning om det här företaget? 

 Är deras informationsmaterial enhetligt enligt dig? 

o Varför/Varför inte? 

 Skulle du påstå att det är ett pålitligt företag? 

o Varför/Varför inte? 
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Bilaga 5. Logotypens utveckling 

 

 

1. En av PEPABS originalversioner av logotypen 

Typsnittet är tunt och fungerar inte på långt  

avstånd. Det finns inga förutbestämda färger  

så den blå nyansen varierar från gång till gång  

den används. 

 

 

 

2. Vårt första utkast av de nya logotypen 

Förutbestämd blå och grå nyans. Typsnittet är  

utvalt pågrund av likheten med den ursprungliga 

logotypen men E och A skiljer sig dock åt mot  

originalversionen. Logotypen känns kantig och 

hård och skiljer sig mycket i sin typografiska  

utformning. 

 

 

3. Vårt andra utkast av logotypen 

För att inte gå allför långt ifrån originalet 

i utformningen bearbetar vi A:et så det får lika 

mjuka former som det ursprungliga A:et. 

 

 

 

4. Den slutgiltiga versionen av logotypen 

Efter undersökningen och möten med vår 

uppdragsgivare fick även E:et rundare former 

för att inte särskilja sig alltför mycket från 

 originalet. 
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Bilaga 6. Bildernas utveckling i broschyren 

 

 

 

Bild 1 

Det här är en sida i broschyren i ett skede då 

alla bilder var blåtonade. Vi gjorde det förslaget 

för att bilderna skulle harmonisera bättre med 

varandra. Den blå tonen är samma färg som 

PEPABs primärfärg. Efter vår undersökning 

valde vi dock att inte ha de blåtonade bilderna 

då det gav ett rörigt intryck och de informativa 

bilderna förlorade kontrast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 

Här är en version med alla bilder i färg. Det är 

dock inte den slutgiltiga versionen.  

De dekorativa bilderna visualiserar plåt på ett 

bättre sätt i den svartvita varianten än när de 

var blå.  
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Bilaga 7. Webbplatsens utveckling 

1. Den nuvarande webbplatsens startsida (www.pepab.se)  

En startsida bör fånga besökaren med detsamma. Den här startsidan 

förmedlar ingen särskild känsla och inbjuder heller inte till läsning. Vad 

företaget jobbar med framgår heller inte om man inte läser innantill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vår version av webbplatsens startsida 

Besökaren vägleds i sin läsning, det framgår både av bilder och färgare 

rubriker vad företaget arbetar med. En säljande slogan lockar 

förhoppningsvis till mer läsning.  

  

http://www.pepab.se/
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Bilaga 8. 

 

 

 

 
 

Grafisk manual 
PEPAB Produktionspartner AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 

2009-05-29 
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Inledning 

En genomtänkt grafisk profil förstärker ett företags budskap och det är viktigt 

att alla som kommunicerar utnyttjar samma grafiska grund så att företaget 

uppfattas som seriöst och trovärdigt. Med en tydlig grafisk profil ser man 

också snabbt vem som är avsändare.  PEPAB Produktionspartner ABs nya 

profil ska vara lättillgänglig så att alla medarbetare kan följa den. Eftersom 

personalen på PEPAB kommunicerar med sina kunder genom olika 

kommunikationskanaler är det viktigt att den grafiska profilen är enhetlig och 

konsekvent, oavsett vilket kanal som används. 

Det kan nämligen vara svårt att bygga ett varumärke kring en spretig profil. I 

en grafisk profil måste det också finnas en sammanhållen helhet, en röd tråd 

ska finnas i alla val av typografi, färg, grafiska element och bilder.  

Hur ska den här manualen användas? 

Alla riktlinjer för PEPABs grafiska profilen finns samlade i denna grafiska 

manual. Den här manualen är till för att användas som ett stödmaterial när 

PEPABs medarbetare behöver anvisningar för hur till exempel utseendet på 

brev ska se ut, vilka färger logotypen får förekomma i och hur annonser ska 

byggas upp (färgmässigt och typografiskt). Manualens främsta syfte är att 

hålla samman PEPABs grafiska kommunaktion utåt – den ska kännas enhetlig 

oavsett kommunikationskanal och oavsett vem avsändaren är. Syftet med en 

grafisk manual är också att samla alla riktlinjer på ett och samma ställe så att 

alla medarbetare vet var de ska leta när de har någon fundering kring den 

grafiska profilen, till exempel placering av logotyp. 
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Logotyp 

Ett företags identitet är starkt knutet till deras logotyp. Logotypen kan liknas 

vid företagets visuella röst och är det mest använda visuella, icke-verbala 

uttryck och den ska helst även förmedla företagets koncept och idéer. 

Logotypen har dessutom ett stort användningsområde då den både måste 

fungera i såväl liten som stor skala – den används till exempel både på 

visitkort och på företagets tjänstebilar. En stark logotyp är lättläst och lätt att 

känna igen samtidigt som den ska sticka ut bland konkurrenternas logotyper. 

Den måste fungera i såväl färg som svartvitt och bör vara tidlös i sin 

utformning. 

PEPABs grundare, Eje Näslund, lät skapa logotypen från första början och den 

vidareutvecklades sedan 2009 av Sofie Ánders och Sara Klavdal under deras 

examensarbete i Informationsdesign vid Mälardalens högskola. Problemet 

med originalet var att teckensnittet inte fungerade att läsa på långt avstånd då 

teckensnittet var för tunt. Den nya versionen är satt i ett bredare teckensnitt 

(Helvetica Neue, extended 53) och Produktionspartner AB blev satt i grått så 

den ska särskilja sig från så många andra industrilogotyper som ofta är helblå. 

För att förändringen inte skulle bli för markant omformades E:et och A:et så 

att de fick mjukare former som bättre stämde överens med PEPABs 

originalversion av logotypen.  

Måste logotypen användas på en bild måste en vit eller svart tonplatta 

placeras under. Logotypen bör ej förvrängas genom uttänjning åt något håll. 

Godkända versioner av logotypen 
 

 

 

 

Det här är originalversionen av logotypen. 

 

 

 

 

 

Denna version används vid svartvitt tryck. 

 

 Dessa tre versioner används vid 

 tryck på mörk bakgrund. 
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Felaktig användning av logotypen 

 

 

 

Använd inte den gamla logotypen. 

 Använd inte logotypen på en bild utan en 

 tonplatta bakom. 

 

 

 

Använd inte fel färgsättning på logotypen.    

 Låt inte Produktionspartner AB gå utanför 

 ordbilden PEPAB. 

 

 

 

 

Förvräng inte logotypen genom rotering. Använd inte Produktionspartner AB 

 ovanför ordbilden PEPAB. 

Frizon 

Frizonen kring logotypen bestämmer hur nära andra grafiska element, till 

exempel text eller bilder, får komma logotypen. Frizonen bestämmer också 

minsta avståndet till ytterkanten av till exempel ett brev eller visitkort. 

Avståndet är proportionellt avmätt mot logotypen och blir större om 

logotypen förstoras och mindre om logotypen förminskas.  

 

Färgspecifikation 

För färgspecifikation av logotypen – se kapitlet om Profilfärger (och 

Godkända versioner av logotypen på föregående sida). 
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Profilfärger 

Färger och färgkombinationer är viktiga identitetsbärare. PEPABs primärfärg 

är blå och hämtad från logotypen, företagets sekundärfärg är grå och även den 

hämtad från logotypen. Primär- och sekundärfärgen kompletteras med 

komplementfärgerna orange, svart och vit. Primärfärgen ska användas som en 

igenkänningsfaktor på företagets material (både i tryck och på webb). 

Komplementfärgerna är tänkta att användas tillsammans med primärfärgen 

det vill säga inte på egen hand. Toningar av profilfärgerna får också användas. 

 

 PMS 

bestruket 

PMS  
obestruket 

CMYK 

bestruket 

CMYK 
obestruket 

RGB HEX NCS 

BLÅ 

286 C 218-1 U 
100, 75,  

0, 0 

90, 50,  

5, 0 

0,  

57,  

166, 

#0039A6 
S 3065-

R90B 

GRÅ 

8 C 327-6 U 
23, 17,  

13, 46 

10, 0,  

0, 50 

139,  

141,  

142, 

#8B8D8E 4000-N 

ORANGE 

151 C 18-1 U 
0, 64,  

100, 0 

0, 35,  

100, 0 

255,  

121,  

0, 

#FF7900 
S 0585-

Y40R 

SVART 

Svart Svart 
50, 50,  

0, 100 

50, 50,  

0, 100 

0,  

0,  

0, 

#000000 S 9000-N 

VIT 

Vit Vit 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 

255,  

255,  

255, 

#FFFFFF S 0500-N 
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När bör de olika färgsystemen användas? 

 PMS (Pantone Matching System)  

PMS-färger baseras på en blandning med nio olika färger, används 

främst för dekorfärg i tryck (en till tre färger), visitkort med mera. 

Beroende på om pappret är bestruket eller obestruket kan 

Pantonefärgerna skilja sig åt (U = obestruket papper, C = bestruket 

papper). 

 CMYK 

Används vid fyrfärgstryck (Cyan, Magenta, Gul och Svart) i bland 
annat tidningar, broschyrer, affischer och annonser med färgbilder. 
Tänk på att färgvärdena är olika beroende på om det är obestruket 
eller bestruket papper som det ska tryckas på. 

 RGB 

RGB-färgerna (Röd, Grön, och Blå) används endast vid digital 

färgvisning så som på webb och i PowerPoint-presentationer, film eller 

video. EJ tryck! 

 HEX 

HTML-färger eller webbfärger är färger som blandas av grundfärgerna 

RGB och vars tonvärden anges hexadecimalt. HEX används i bland 

annat HTML-koder.  

 NCS 

NCS-systemet  (Natural Color System) används vid färgning av 

material som inte är av papper, till exempel trä och plast. Färgsystemet 

används också vid målning av väggar och vid färgning av kläder. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Additiv_f%C3%A4rgblandning
http://sv.wikipedia.org/wiki/RGB
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
http://sv.wikipedia.org/wiki/HTML
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Typografi 

Formgivning av text kallas typografi, god typografi gör en text lättare att läsa 

och är mer estetiskt tilltalande. Utformningen av texten är en viktig del i en 

enhetlig grafisk profil. För att typografin för PEPAB ska fungera i alla 

sammanhang är de uppdelade i två delar: typografi för tryckt material och 

typografi för webb. Uppdelningen beror på att dessa medier har olika 

förutsättningar för god läsbarhet.  

Tryckt material  

Till allt tryckt material som produceras ska teckensnittet Arial, Book Antiqua 

och Times New Roman användas. Arial ska användas till rubriker, Book 

Antiqua är primärteckensnittet för brödtext (löptext) och Times New Roman 

är sekundärteckensnittet för brödtext. De valda teckensnitten är vanliga 

Windows-teckensnitt som finns i Officepaketet och underlättar därför 

producerandet av till exempel brev och dylika skrivelser. 

Storleken på brödtexten bör sättas i 10-11 punkter med minst ett enkelt 

radavstånd, men använd med fördel något mer luft för högre läsbarhet. Fet 

stil är att föredra framför kursiv om något ord eller stycke ska framhävas. 

Bildtexter bör sättas i en markant mindre punktstorlek än brödtexten, 

förslagsvis 8 punkter och i typsnittet Book Antiqua eller Times New Roman. 

För att ytterligare utmärka bildtexterna kan de sättas i kursiv stil. 

Storleken på huvudrubriker bör minst vara fem punkter större än brödtexten, 

underrubriker bör sättas i minst en till två punkter större än brödtexten. 

Utmärker sig rubriken på annat sätt, i till exempel färg, räcker det ofta med en 

punktstorlek större. Över rubriker bör det alltid finnas extra luft i förhållande 

till brödtexten ovanför.  

Rubriker bör vara vänsterställda. Brödtext får förekomma i antingen 

vänsterställd eller marginaljusterad utformning beroende på layout, innehåll 

och övrig disposition. 

Vid nytt stycke ska blankrad användas framför indrag. Radlängden bör inte 
överskrida 65 tecken och inte underskrida 40 tecken inklusive blanksteg. 

Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   
1234567890 @?!%,.:; 

Book Antiqua 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   
1234567890 @?!%,.:;- 
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Times New Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   
1234567890 @?!%,.:;- 

Webb / PowerPoint  

Till PEPABs webbplats och Powerpoint-presentation ska teckensnittet 

Verdana användas. Verdana är ett teckensnitt som är speciellt framtaget för 

läsning på webben, teckensnittet finns i Officepaketet vilket underlättar 

användandet. Verdana ska användas till både brödtext och rubriker. Ett sätt 

att skapa god kontrast mellan brödtext och rubriker är att använda färgade 

rubriker, lämpligen orange.  

Verdana 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   

1234567890 @?!%,.:;- 

Georgia 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö   
1234567890 @?!%,.:;- 

Webb 

De punktstorlekar som bör användas på webben är 8-11 punkter till brödtext. 

Storleken på huvudrubriker ska vara minst två punkter större än brödtexten 

och i fet stil, underrubriker ska sättas i minst en punktstorlek större än 

brödtexten och i fet stil. Över rubrikerna bör det alltid finnas extra luft i 

förhållande till brödtexten ovanför. Alla rubriker bör sättas i den orangea 

profilfärgen, se kapitel om Profilfärger. 

Om ett ord eller stycke ska framhävas ska fet stil användas framför kursiv stil. 

Både rubriker och brödtext ska vara vänsterställd. 

Vid nytt stycke ska blankrad användas framför indrag. 

Bildtexter bör sättas i typsnittet Georgia för att sticka ut mot brödtexten och i 
punktstorlekarna 6-7. 

Radlängden bör inte överskrida 60 tecken per rad. 

 

PowerPoint 

Till PowerPoint-presentationen ska rubriker vara i 44 punkter och övrig text 

28 punkter, dessutom bör underrubriker vara något mindre, lämpligen 24 

punkter.  Punktlistor är ett bra sätt att skapa en god översikt över texten i en 

PowerPoint-presentation. Endast stödord bör användas, inte långa brödtexter.  
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Skrivregler 

Slogan 

En slogan är en bra igenkänningsfaktor för företaget och bör användas 

konsekvent. I det nuvarande materialet används: 

”Ditt produktionsproblem är vår utmaning.” 

Företagsnamn i skrift 

Då logotypen är skriven med versaler blir igenkänningsfaktorn högre om man 

i brödtexten även använder varianten PEPAB framför Pepab. Att använda sig 

av versaler bildar dessutom en bättre ordbild. Att använda enbart 

”Produktionspartner AB” utan PEPAB framför kan verka förvirrande då 

namnet PEPAB är ett vedertaget uttryck. Således skrivs företagsnamnet 

antingen som PEPAB eller som PEPAB Produktionspartner AB. 

Vid genitivändelse (ägandeform av ett ord) bör företagsnamnet skrivas 

PEPABs, inte PEPABS eller PEPAB:s. 

Rubriksättningsregler 

 Ingen punkt efter rubrik 

 Avstava inte 

 Vänsterställ 

 Max tre rader 

 Inget indrag på första raden efter rubrik 

Direkt tilltal 

Direkt (personligt) tilltal, du, bör användas i alla texter. Det är numer en 

praxis när man talar till en blandad målgrupp. Ni kan kännas störande och 

högtravande när textens mottagare enbart gäller en person. 

Signatur E-post 

E-post bör alltid signeras i slutet. Se nedan. 

Anna Andersson 

Verkställande direktör 

anna@pepab.se 

Telefon: 0270 - 111 111 

PEPAB Produktionspartner AB 

Bröksmyravägen 33 

826 40 Söderhamn 
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Bilder och grafiska element 

Bilder/Fotografier 

Bilder får förekomma i såväl liggande som stående format. Vilket format som 

bör användas skall avgöras av övrig layout och disposition. 

Ska bilder användas som företaget själva inte är upphovsmän till är det viktigt 

att veta om Upphovsrättslagen som skyddar alla fotografier, bilder etc. har 

uppnått så kallad verkshöjd (ett mått på självständighet och originalitet). 

Oftast är det den person som har skapat alstret som äger upphovsrätten men 

det kan också föras över till en uppdragsgivare eller arbetsgivare. Om inte 

annat har avtalats får man heller inte redigera eller bearbeta ett original utan 

upphovsmannens tillstånd. Att alltid namnge upphovsmannen vid alstret är 

ingen lag men ett bra förhållningssätt. Oftast när man köper en bild köper 

man tillstånd att använda den i ett specifikt sammanhang. Skulle 

sammanhanget ändras måste upphovsmannen åter kontaktas. 

Informativa bilder 

Använd i första hand informativa/berättande bilder – bilder vars uppgift är 

att informera, lära ut och få betraktaren att minnas något. Det är viktigt att de 

är lätta att läsa av, har ett tydligt syfte och en förklarande bildtext.  

PEPAB är specialister på fasskärning. 

Dekorativa bilder 

Dekorativa bilder får också användas men med måtta. De dekorativa bilderna bör 

förekomma i svartvitt och även de ha ett tydligt syfte, till exempel förstärka PEPABs 

igenkänningsfaktor genom att använda bilder på plåtdetaljer eller material som är 

typiska för företagets produktion/verksamhet.  

En av PEPABs färdiga produkter, i svartvitt. Oskarpt foto i färg fungerar inte som dekorativ bild. 
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Grafiska element 

För att skapa starkare igenkänning är grafiska element bra att använda, de 

tillsammans med logotypen är snabba igenkänningsfaktorer som inte tar 

många sekunder för betraktaren att läsa av. 

PEPABs grafiska element består av raka, vågräta linjer i primärfärgen blå, 

sekundärfärgen grå och komplementfärgen orange. Ska två linjer användas 

tillsammans ska primärfärgen vara markant tjockare än sekundär- eller 

komplementfärgen. Används inte primärfärgen ska sekundärfärgen då den 

används med en komplementfärg vara tjockast. Använd max två färger 

tillsammans/bredvid varandra samtidigt, det går även bra att ha ett 

mellanrum mellan linjerna. 

 

 

De grafiska elementens uppgift är att såväl skapa igenkänning som verka som 

en avgränsning mellan olika element som till exempel namn och 

kontaktuppgifter på visitkort. 

De grafiska elementen kan och får användas i alla olika 

kommunikationskanaler (webbplats, brev, e-post, PowerPoint-presentationer, 

visitkort m.m.). 

Diagram och tabeller 

Diagram och tabeller ska främst förekomma i företagets profilfärger. Tänk på 

att inte använda för många färger i ett och samma diagram då det kan 

upplevas som rörigt. En färg i olika toningar är att föredra.  

Illustrationer 

Illustrationer får också förekomma i den externa kommunikationen. De bör ha 

ett tydligt syfte och vara i god kvalitet. 
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Utformning av kontorsmaterial 

Färdigskrivna mallar för följande material ska finnas tillgängligt på kontoret. 

Brevpapper  

Specifikationerna för utformningen är som följer: 

Vänster-  och högermarginal ska vara 2,5 cm, 1 cm i överkant och underkant. I 

sidhuvudet finns det information om sidnummer, datum då brevet skrevs, 

vem avsändaren är och telefonnummer i Arial i punktstorlek 9, högerställt. 

Logotypen ska vara placerad i det övre vänstra hörnet. Fullständiga 

kontaktuppgifter till företaget finns i sidfoten i Arial, 8 punkter. Ovanför 

sidfoten återfinns även de grafiska elementen i form av blå och grå linjer. 

Brevets ärende skrivs i Arial, 16 punkter och löptexten i Book Antiqua 10-11 

punkter. Ovanför ärendet bör en specifikation på vem mottagaren är finnas, 

vilket företag de arbetar för, namn och adress. Mottagartexten sätts i Book 

Antiqua, 10 punkter. Se nästa sida. 
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Kuvert    

Logotypen ska sättas i det övre vänstra hörnet på framsidan av kuvertet. På 

baksidan av kuvertet (på fliken) finns företagets slogan centrerad: ”Ditt 

produktionsproblem är vår utmaning” och under den finns 

kontaktuppgifterna till PEPAB. Texten bör sättas i Arial, punktstorleken 

varierar beroende på storleken på kuvertet.  

 

Visitkort  

Visitkortet bör följa samma utformning som resterande material. Logotypen 

placeras i det övre vänstra hörnet. Namnet ska sättas i Book Antiqua, 11 

punkter och centrerat. Under namnet ska en blå och därefter en grå linje 

finnas. Under linjerna kommer företagets adress samt personliga 

kontaktuppgifter i Arial, 7 punkter. 
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Fax  

 

E-post  

Texten i e-postmeddelanden bör vara i Verdana. Angående brödtext och 

rubriker se kapitel Typografi och underrubriken Webb. E-postmeddelanden 

bör även innehålla logotypen samt en signatur i slutet, se kapitel om Signatur 

E-post under Typografi. 
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Kläder 

Här nedan visas förslag på hur logotypen bör tryckas på kläder. Var noga 

med att använda rätt version av logotypen, detta avgörs av tygets färg (ljust 

eller mörkt). Adressen till webbplatsen kan placeras på lämpligt ställe, 

exempelvis på baksidan av en keps.   
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Utformning av trycksaker  

Vid utformande av kortare utskick, annonser i tidningar, broschyr eller andra 

typer av trycksaker bör deras utformning baseras på den grafiska profilen. 

Här nedan är ett förslag på en broschyr-layout. Några korta förhållningsregler 

är: 

 Placering av logotypen bör alltid vara i det övre vänstra hörnet. Tänk 

på frizonen, se kapitel om Logotyp. 

 Den absolut minsta versionen logotypen bör förekomma i för att vara 

fullt läsbar är 3,5 cm x 1 cm. 

 Texten bör sättas i de förvalda typsnitten som finns i Typografi-

kapitlet. Punktstorlek får avgöras av rådande omständigheter. 

 Vilka färger som bör användas kan det läsas mer om i kapitlet om 

Profilfärger. 

 Svartvita annonser går givetvis bra. Var då noga med att använda rätt 

version av logotypen. 

 En dekorativ och en informativ bild som ska 

 fånga läsaren finns på omslaget. 

Logotyperna är placerade överst till vänster. 

    

 Fullständiga kontaktuppgifter på baksidan. 

 

 De karakteristiska linjerna återfinns  

 i hela broschyren. 
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Omvänd layout inuti broschyren, Den dekorativa bilden i övre marginal byts ut för att 

bild i övre marginalen och innehållet under. ge variation och för att kunna visa så många 

   sidor av verksamheten som möjligt. 

 

 Inramade bilder för att visa gruppering. 

   

  Rubriker sätts i orange för att sticka ut. 

 

 

Texten skrivs i Book Antiqua, är marginaljusterad  

och ska fånga läsaren. Skriv kort och koncist, rak  

meningsbyggnad och du-tilltal.  

 

   Informativa bilder som visar delar av PEPABs 

   spjutspetskompetenser.Tänk på att bilder som 

   ska tryckas bör vara av mycket bra kvalitet.  
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Utformning av webbplats och 
PowerPoint-presentation 

Webbplatsen fungerar ensam som en kommunikationskanal ut mot såväl 

befintliga som presumtiva kunder. Det är viktigt att informationen stämmer 

överens med verksamheten i övrigt, är övergripande och behandlar allt det 

kunderna kan tänkas vilja veta. Då PEPAB inte har någon anställd webmaster 

är det en god idé att informationen på webbplatsen är i största möjliga mån 

tidlös.  

Webbplatsens utformning bör följa riktlinjerna i den grafiska profilen vad det 

gäller färger, användning av bilder och grafiska element samt logotyp. 

Logotyp 

De konventioner som bör följas vad det gäller användning av logotyp på 

webbplatsen är: 

 Logotypen bör placeras i det övre vänstra hörnet i läsfältet då det är 

den mest förekommande platsen att placera den på. 

 Logotypen bör vara programmerad som en länk tillbaka till startsidan. 

Färger 
De färger som bör användas till webbplatsen finns specificerade under 

kapitlet om Profilfärger.  

Text 

De typsnitt som bör användas till webbplatsen finns specificerade under 

kapitlet om Typografi under rubriken Webb/PowerPoint. 

Andra riktlinjer för utformning av texten finns i kapitlet om Typografi och 

underrubriken Skrivregler. 

Bilder och grafiska element 

Vilken typ av bilder och grafiska element som bör användas till webbplatsen 

finns specificerat under kapitlet om Bilder och Grafiska element. Tänk på att 

bilderna bör göras om till RGB-värden för att fungera idealiskt på webben. 



83 
 

Layout  

Här kommer ett förslag med riktlinjer för hur webbplatsen bör utformas för att ge ett 

enhetligt intryck tillsammans med resterande informationsmaterial. Här nedan visas 

första sidan på webbplatsen. 

Logotypens placering är fast Menysystem i flikvariant, den orangea 

och programmerad som en länk färgen markerar var besökaren är i 

 strukturen. 

Fast bakgrundsbild 

 Föränderligt innehållsfönster (frame) 

 

Fullständiga kontaktuppgifter i den  PEPABs slogan 

blå rutan ska alltid finnas i den nedre  

delen av det föränderliga fönstret. Länkar med bilder som leder in 

  till webbplatsens innehåll. 

 

 Puffar som presenterar PEPAB kort och ska locka  

 besökaren att utforska webbplatsen mer grundligt. 
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Rubriker sätts med fördel i orange 

 för att sticka ut mot brödtexten. Bilder ska alltid ha en 

  förklarande bildtext. 

 De grafiska elementen, linjerna,  

  återfinns på varje sida. 

 

 

En fullständig lista över alla tänkbara kontaktuppgifter bör finnas på webbplatsen. Det bör 

även finnas en karta och länk till Eniro utifall besökarna vill ha en vägbeskrivning. 



85 
 

PowerPoint-presentation 

Logotypen är placerad  Den dekorativa bilden bakom rubriken är tagen  

överst till vänster på förstasidan. från framsidebilden. 

 

 En innehållsrik slogan fångar 

 förhoppningsvis målgruppen.  Negativ text är lätt att läsa vid 

   skärmvisning 

 

 Framsida i PowerPoint-presenationen. Ett layout-förslag på en innehållssida. 
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Bilaga 9. Broschyr 

Broschyren ska företaget kunna ge till presumtiva kunder för att lämna ett spår efter 

sig. Utformningen ska vara säljande och locka till läsning. Fullständiga 

kontaktuppgifter finns givetvis med. Broschyren följer samma riktlinjer som övrigt 

material, vad gäller bilder, typografi, färger och grafiska element.  
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