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Abstrakt
En grafisk manual finns på de flesta stora företag idag. Den svarar på frågor som: 
vilket typsnitt ska jag använda och när kan jag använda logotypen eller inte? På Wes-
tinghouse finns det en grafisk manual men inga riktlinjer för de anställda att följa. 
Vidare nämns inte rollups och rollup handouts i den grafiska manualen och anses 
därför som icke enhetligt, av både kunder och anställda på Westinghouse.
 Jag har i mitt examensarbete fokuserat på Westinghouse produktion av rollups 
och rollup handouts och hur den processen ser ut. Kan jag med riktlinjer och mallar 
effektivisera och underlätta den produktionen och i så fall hur? 
 Arbetet inleddes med intervjuer och en nulägesanalys. Utöver det analyserades 
också Westinghouse externa informationsmaterial. Resultatet visade att rollups och 
rollup handouts är tänkta att vara ett instegsmaterial och ett material som fångar läsa-
rens intresse men att materialet ofta inte uppfyllde det syftet. Vidare fanns det skill-
nader i hur de anställda upplevde själva produktionsprocessen och att de önskade sig 
förklarande riktlinjer att följa. 
 Genom att utgå ifrån teorier, litteratur och resultat från mina metoder tog jag 
fram ett förslag på hur dessa riktlinjer och mallar skulle kunna se ut. Jag gjorde en 
utprovning av dessa där informanten fick producera en tryckfärdig rollup och fick ett 
positivt resultat. 
 Slutsatserna i mitt examensarbete är att riktlinjer och mallar bör vara förkla-
rande och anpassade efter användaren samt att företaget och individen har mycket att 
vinna på att använda sig av riktlinjer och mallar.
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Abstract
Most major companies today have a visual identity. It answers questions like: which 
font do I use? and when can I use the logo or not? Westinghouse Nuclear Fuel in 
Västerås have a visual identity but no guidelines for the employees to follow. Further-
more, rollups and rollup handouts produced by Westinghouse are not mentioned in 
the visual identity. Therefore the external information from Westinghouse is someti-
mes, both by employees and customers, perceived as not uniform. 
 In this thesis I focus on how Westinghouse produces rollups and rollup han-
douts. Wo the reader’s attention and interest. The result also indicates that the ma-
terial often fails to achieve this purpose cause of how it is produced. It also showed 
that the employees had different experiences in how the material was produced and 
therefore wished for guidelines to help in the process. 
 With knowledge gained from theoretic studies, literature studies and the re-
sults of my situation analysis, interviews and material analysis, I produced a proposal 
on how the guidelines and templates could look like. I did a testing of the guidelines 
and templates where a test subject had to produce a print ready rollup with the help 
of them and achieved a positive result. 
 The conclusions of my thesis is that templates and guidelins should be expla-
natory and designed with the user in mind and that the company and indivdual has 
much to gain from using templates and guidelines.
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Förord
Jag vill börja med att tacka de personer som hjälpt mig och stöttat mig under arbetet. 
Tack My Dalenbäck, som också genomförde sitt examensarbete för Westinghouse, 
för sällskapet. Tack Peter Johansson, handledare på Mälardalens Högskola, för allt 
stöd och all hjälp under arbetet. Tack Holger Lapp och Claes-Göran Hofling, mina 
handledare på Westinghouse, för att ni gjorde examensarbetet möjligt. Tack också till 
övriga anställda på Westinghouse för att ni ville delta i intervjuer och utprovningar.

Titeln på mitt arbete är ett citat från en informant vid min utprovning. Personen 
hade aldrig använt InDesign förut och såg nöjd ut över resultatet och sa då: ”Ja, det 
här blev ju snyggt!” Det är också lite tanken med arbetet, att förmedla den roliga käns-
lan jag har när jag jobbar med formgivning och text.
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Bakgrund
Westinghouse Electric Sweden är en del av Westinghouse Electric Company med säte 
i Pittsburgh, USA. Ägare är den världsomspännande Toshibagruppen. Westinghouse 
Electric Sweden (benämns hädanefter som Westinghouse i rapporten) har sina lokaler 
i Västerås och den svenska verksamheten omfattar i dagsläget kärnbränsletillverkning 
samt ingenjörs- och serviceuppdrag åt kärnkraftverk över hela världen. Jag genom-
förde mitt examensarbete på avdelningen Westinghouse Fuel Service. Westinghouse 
gav mig i uppdrag att analysera deras trycka informationsmaterial och ta fram rikt-
linjer och mallar som de anställda kunde följa vid produktion av rollups och rollup 
handouts. 

Syfte
Syftet med detta arbete var att för Westinghouse ta fram förklarande riktlinjer och 
mallar för att de anställda på företaget ska spara tid och resurser vid produktion av 
rollups och rollup handouts. Rollups är stora ark, vanligtvis med måttet 2000x850 
mm, som används som informationsmaterial på till exempel mässor eller vid presen-
tationer. Rollup handouts är tänkt att vara ett komplement till de vanliga rollupsen i 
A4-format med i princip samma information men som kan delas ut till kund.
 Mina riktlinjer och mallar skulle verka för att underlätta produktionen av 
dessa trycksaker och samtidigt förhålla sig till Westinghouse grafiska manual. Rikt-
linjerna och mallarna skulle också vara väl anpassade för mottagaren och bidra till ett 
informationsmaterial med högt läsvärde för den eventuella slutanvändaren. Mallarna 
för InDesign skulle vara konkreta och korta och egentligen bara beskriva de steg som 
man går igenom vid produktion av rollups. Riktlinjerna i sin tur var tänkta som ett 
större material som går in djupare på hur man ska tänka när man skriver själva infor-
mationen i materialet. Materialet var helt enkelt tänkt att underlätta för de anställda 
i deras dagliga arbete med att producera rollups och rollup handouts åt företaget. Sam-
tidigt håller sig då de anställda på Westinghouse till de ramar som definieras i deras 
grafiska manualen. Företaget sparar tid och pengar och de anställda ser ett direkt 
resultat och får en bekräftelse på det arbete de gjort.

Tema inkludering och exkludering
Årets tema för examensarbetet var inkludering och exkludering. Riktlinjerna och ma-
nualen som arbetet mynnar i utgår från vissa av de riktlinjer som finns för lättläst. De 
ska också vara förklarande och tydliga för att så många på företaget som möjligt ska 
ta till sig av dem. Bara det faktum att riktlinjerna produceras innebär en inkludering 
eftersom att riktlinjer inte funnits förut. Med hjälp av riktlinjerna kan de anställda 
producera materialet själva utan att behöva ta hjälp från andra. 
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Problemformulering
Westinghouse uttryckte att deras externa informationsmaterial inte var enhetligt. De 
anställda hade inga riktlinjer att utgå ifrån vid produktion av rollups och rollup han-
douts. Företagets grafiska manual gav instruktioner om hur man tar fram flysheets 
men nämnde inte rollups eller rollup handouts.

Frågeställning
Hur ska riktlinjer och mallar utformas för att vara förklarande, instruerande och hjäl-
pa vid produktion av rollups och rollup handouts?

Avgränsningar
Westinghouse grafiska manual var relativt styrd vad gäller extern information. Jag fick 
därför förhålla mig till den och vad som stod där. Jag analyserade den grafiska manua-
len och där det fanns luckor fylldes det på med information i riktlinjer och mallar. 
Fokus låg på att producera så tydliga och effektiva riktlinjer och mallar som möjligt. 
Riktlinjer som tydligt förklarar för de anställda hur och vad de ska skriva, vilka bilder 
som ska finnas med i materialet samt hur hela layouten ska formges. Utöver detta var 
tanken med riktlinjerna och mallarna också att förklara varför de anställda ska följa 
riktlinjerna, vad de har att vinna och vad mottagaren har att vinna. I det arbetet ut-
gick jag alltså från den grafiska manualen.

Målgrupp
Målgruppen för de riktlinjer och mallar som producerats för detta examensarbete är 
mestadels män mellan åldern 30-60 år. Många är civilingenjörer, högskoleingenjörer 
eller gymnasieingenjörer. De flesta härstammar från Sverige men det finns en liten del 
från övriga Europa samt övriga världen. Det är alltså ett ganska stort åldersspann men 
personer med liknande bakgrund vad gäller utbildning och utbildningsnivå.
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Metod
I detta kapitel redogörs för de metoder som användes under arbetet. Kvalitativa un-
dersökningar användes vilket på ett bättre sätt än kvantitativa undersökningar ger en 
förståelse för det man studerar (Holme & Solvang, 1997, s.92).

Litteraturstudier
Vid litteraturstudier är det viktigt att vara källkritisk. Jag försökte välja nyutgiven 
litteratur i de fall där det gick. Det är viktigt eftersom att informationsdesign är ett 
relativt nytt akademiskt ämne och att det därmed hela tiden görs ny forskning inom 
det. 
 En annan anledning till litteraturstudierna är att jag ville få en fördjupad kun-
skap i de områden jag behövde för att genomföra arbetet. Jag läste därför på om till 
exempel typografi, grafisk form och lättläst. Det hjälpte mig dra de slutsatser samt 
föra de diskussioner jag gör i detta arbete.

Nulägesanalys
Syftet med nulägesanalysen var att få reda på hur materialet används i dag, vilket 
material som används och vad avsikten med materialet är. Det fanns mycket material 
att utgå ifrån och nulägesanalysen innebar också att jag kunde få en insikt i vad Wes-
tinghouse ville med materialet och vad de använde materialet till. Nulägesanalysen 
var således ingen text eller formanalys av själva informationsmaterialet.  

Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att få reda på om de anställda ville ta till sig riktlinjer och 
hur de i så fall skulle utformas. Se bilaga 3 för stödfrågor till intervju. 
 Jag genomförde sex stycken kvalitativa intervjuer med anställda på Westing-
house. Vid kvalitativa intervjuer liknar intervjusituationen ett vardagligt och vanligt 
samtal (Holme & Solvang, 1997, s.99). Informanterna blir därmed inte styrda av 
mig som intervjuar och intervjusituationen liknar mer ett samtal. Den som intervjuas 
känner sig därmed förhoppningsvis avslappnad (Holme & Solvang, 1997, s.99). 
 Innan jag höll i intervjuerna hade jag samtalat med informanterna och visste 
därmed att det fanns ett samtycke och en vilja att delta (Denscombe, 2009, s.231). 
Det är viktigt eftersom att den intervjuade ska få veta om att intervjun sker i 
avsikt att producera material som kommer att användas i forskningssyfte (Denscom-
be, 2009, s.231). 
 Orsaken till att jag valde att göra intervjuer var dels att jag ville få reda på de 
anställdas åsikter och erfarenheter kring materialet som studeras och dels tack vare det 
faktum att jag faktiskt hade tillgång till de anställda och då kunde få direkt kontakt 
med dem (Denscombe, 2009, s.232). 



9

Text- och formanalys
För att få en uppfattning av vad materialet faktiskt säger kontra de anställdas och fö-
retagets uppfattning och avsikt med materialet behövde det analyseras. Materialet be-
stod både av text och bilder och således krävdes både en textanalys och en formanalys. 
 För att sedan få en överblick av skribent och läsare analyserade jag deras situa-
tioner och förde sedan in detta i en P-matris (Melin & Lange, 2000, s. 23). P-matrisen 
är en analysmodell som gjorde det enkelt för mig att se om metodresultaten sa samma sak. Jag 
kunde till exempel enkelt jämföra intervjuresultat med mina egna textanalysresultat.

Utprovning 1
Innan den riktiga utprovningen på Westinghouse valde jag att göra en utprovning 
på fyra personer i min närhet. Det var mest för att se hur lång tid testet skulle ta 
och för att identifiera eventuella felaktigheter i testet. Testet utfördes då på personer 
utan tidigare vana i InDesign som jag tyckte kunde representera de anställda på Wes-
tinghouse. Det var personer som likt de på Westinghouse inte haft någon vana av 
InDesign och personer med ingenjörsbakgrund. Gemensamt hade de alla också att 
de inte hade någon informationsdesign- eller marknadsföringsbakgrund, precis som 
de på Westinghouse.

Utprovning 2 
För att undersöka om de riktlinjer och mallar jag producerat fungerade gjorde jag 
en utprovning på Westinghouse. De anställda fick då få läsa riktlinjerna och sedan 
utifrån ett exempelmanus producera en tryckfärdig rollup med hjälp av riktlinjer och 
mall. Jag gav dem endast en kort introduktion till ämnet och lät dem arbeta själva 
med materialet. Det är något Kuniavsky (2003, s.13) nämner, nämligen att man bara 
ska ge dem som utprovas en kort instruktion i början av utprovningen eftersom att 
en kort instruktion oftast är det man får i arbetslivet. Efter att ha gjort testet fick 
informanterna sedan svara på ett frågeformulär med frågor kring både riktlinjer och 
mallar. Det var ett så kallat användbarhetstest jag valde att utföra. Ett användbar-
hetstest visar mig om min tänkta målgrupp kan använda det material jag producerat 
(Kuniavsky, 2003, s.9).
 Kuniavsky (2003, s.12) säger att man ska börja med den enklaste funktionen 
men jag valde att göra tvärtom eftersom att jag visste att det första steget skulle bli 
det svåraste. De olika stegen i utprovningen var också på relativt liknande nivå svårig-
hetsmässigt och utprovningen förlorade därmed inte någon validitet på grund av det 
valet. 

Urval utprovning 2
Jag valde att utföra utprovningen på tre personer anställda på Westinghouse och två 
personer som inte var anställda på Westinghouse. Alltså deltog totalt fem personer i 
utprovning två. Jag valde då två personer med ingenjörsbakgrund eftersom att det 
bäst speglar människorna som jobbar på Westinghouse. Kuniavsky (2003, s.12) säger 
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att man ska försöka hitta fem eller sex personer som liknar de som kommer att an-
vända slutprodukten. Anledningen till att jag valde att ta med två personer utan an-
knytning till Westinghouse var för att undersöka om riktlinjerna och mallarna kunde 
användas på andra företag än Westinghouse eller som i detta fall privatpersoner.

Observation
Under utprovningen skulle de anställda som sagt använda sig av riktlinjerna och 
mallarna jag producerat för att själva producera en rollup. Jag genomförde då också 
en observation av de anställda. Det var en ”öppen observation” (Holme & Solvang, 
1997, s. 111) där informanterna innan vi satte oss fick veta att jag observerade dem. 
Det gick egentligen inte att göra på något annat sätt eftersom att de anställda på 
Westinghouse visste att jag gjorde mitt examensjobb där. De visste ungefär vad arbe-
tet handlade om. Att observera innebär inte att man sitter och tittar på när utprov-
ningspersonen utför en uppgift. Det ställer många krav på mig som observatör. Bara 
genom att finnas där påverkar jag den personen som observeras (Holme & Solvang, 
1997, s.115).  Jag valde att till stor del vara passiv under observationen och hjälpte 
endast personen om den stötte på något stort hinder under testet. Jag antecknade 
också under tiden och valde därför att placera mig bakom personen för att inte störa 
den. Att vara passiv i en sådan situation kan innebära att de som observeras kompen-
serar för min passivitet och således blir mer aktiva men det kan också innebära att de 
irriteras över min passivitet(Holme & Solvang, 1997, s. 115). 
 Efter observationen ställde jag mig själv frågorna: vad fungerade bra, vad 
fungerade mindre bra, missförstods något av flera utprovningspersoner? Jag kunde då 
sammanställda vilka problem som fanns hos min produkt och vad jag kunde göra för 
ändringar på den (Kuniavsky, 2003, s.15).
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Teori
I detta avsnitt redogörs för och motiveras de teorier jag utgick ifrån i mitt examensarbete. 
Informationsdesign handlar i många fall om tillämpad forskning och därför har jag till-
lämpat de delar av teorierna nedan jag tyckte var relevanta för mitt arbete med målgrupp 
och syfte i åtanke.

Informationsdesign
Informationsdesign handlar mycket om att sätta sig in i en tänkt mottagares situa-
tion. Hur tolkar mottagaren informationen och hur får jag informationen att nå fram 
till mottagaren? Att få en person att förstå hur någonting fungerar är något som Pet-
tersson menar att informationsdesign handlar om (Pettersson, 2004, s.17).
Vidare är informationsdesign ett: 

[…] flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett helhetsperspektiv 
på studier av teknik och processer för utformning och användning av infor-
mationsmaterial. Informationsdesign tar utgångspunkt i informationsflödet 
från sändare till mottagare och analyserar varje del av kommunikationspro-
cessen på ett kritiskt sätt. (Pettersson, 2004, s.17).

Pettersson (2012a, s.31) nämner att Informationsdesign inte har några fasta regler, 
men att informationsdesign ofta handlar om att få en mottagare att utföra en uppgift. 
Vidare menar han att kommunikation inte är kommunikation innan ett meddelande 
är läsligt och läsbart samt att den tänka målgruppen förstår det meddelande man som 
informationsdesigner försöker kommunicera (Pettersson, 2012a, s.40)

Läslighet, läsbarhet och läsvärde
Som jag nämnde ovan måste ett meddelande vara läsligt och läsbart samt kommuni-
cera rätt med den tänkta målgruppen, alltså ha ett läsvärde (Pettersson, 2012a, s.40). 
Begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde är tre begrepp som ofta används inom 
informationsdesign och det är tre begrepp som jag utgått ifrån i mitt examensarbete. 

Läslighet
Läsligheten hos ett informationsmaterial avgörs av dess tekniska kvaliteter. Text och 
bilder ska vara av god kvalité, de ska vara tydliga. Att använda sig av ovanliga typsnitt, 
för liten eller för stor teckengrad är saker som kan försämra läsligheten. För att få en 
hög läslighet i materialet gäller det att anpassa typsnitt med mera efter vilket medium 
materialet används i samt hur det produceras. Vi läser ord som bilder och typsnittet 
borde därför vara ett typsnitt med tydliga ordbilder. Bilderna i materialet bör också 
vara av sådan karaktär att det går att urskilja vad de visar. Bilderna får inte vara för 
små och ha tillräckligt hög upplösning med mera. Man kan alltså säga att ett med-
delande har hög läslighet om det är enkelt att läsa (Pettersson, 2012a, s.69-70). 



12

Läsbarhet
Läsbarheten hos ett informationsmaterial avgörs av hur väl innehållet är anpassat efter 
mottagaren. Längden på ord, språket i texten, bildmanér och mottagarens läsvana är 
faktorer som påverkar materialets läsbarhet (Petterson, 2012a, s.102-103). Det gäller 
att välja ett språk och ett bildmanér utifrån läsarens erfarenheter och minnen, val 
som hjälper mottagaren att tolka och förstå innehållet. Man måste ta hänsyn till lä-
sarens läsprocess (Frank, 2004, s.212). Till exempel ser läsprocessen olika ut för mina 
riktlinjer och de rollups som producerades av Westinghouse. När riktlinjerna läses 
har de anställda förhoppningsvis tid på sig att tänka igenom materialet medans en 
kund måste läsa igenom en rollup relativt snabbt. Att då producera ett material med 
mängder av text och bilder som är svåra att tolka vore att producera ett material med 
låg läsbarhet.

Läsvärde
Läsvärdet i ett material avgörs av hur bra anpassad informationen och innehållet är 
till målgruppen. Därmed ändras läsvärdet beroende på vem man producerar materia-
let för. Jag måste alltså tänka på att bildval och hur jag skriver text ska reflektera de 
värderingar, erfarenheter och upplevelser de anställda på Westinghouse har och också 
slutanvändarens. Jag kan inte välja att ha handritade bilder eftersom målgruppen för-
väntar sig något annat. Det material jag producerar har lågt eller inget läsvärde för ett 
lågskolebarn men läsvärdet är förhoppningsvis högt för de anställda på Westinghouse. 

Riktlinjer
I Managing corporate visual identity: use and effects of organizational measures to support 
a consistent self-presentation skriver Anette l.m van den Bosch (2004) att ett företags 
visuella identitet, alltså grafisk profil och material producerat efter den, kan delas in i 
tre nivåer: strategisk nivå, operationsnivå och designnivå. Jag behandlar operationsni-
vån i mitt arbete. Alltså hur man får ett företag att följa den grafiska profilen. Annette 
nämner i sin rapport att den operationella nivån är den nivå där minst forskning 
skett. Hon utför tester på företag av varierande storlek men med minst 400 anställda. 
En slutsats hon drar är att ju mer insatser ett företag bistår sina anställda med, till ex-
empel riktlinjer och mallar, desto högre är den upplevda enhetligheten av materialet. 
Hon går däremot inte in på hur dessa insatser skulle utformas utan benämner dem 
endast som utförliga riktlinjer med detaljerade förklaringar. 
 Att arbeta med grafisk design handlar om att finna ett lämpligt sätt att pre-
sentera information och innehåll på med mottagare, ämne, medium och budget i 
åtanke (Pettersson, 2012a, s.90). I och med dessa riktlinjer kommer Westinghouse 
kunna spara tid och pengar när materialet blir färdigt för tryck redan hos dem. De 
kan också själva välja om de vill ha materialet på skärm eller utskrivet. Vidare är ma-
terialet utformat för att vara pedagogiskt och förklarande och alltså med mottagaren 
och mediet i åtanke.
 En informationsdesigner borde enligt Rune Pettersson (2012a, s. 137) utveckla stan-
dardmallar för grafisk design och även använda sig av dessa standardmallar (2012a, s.137). 
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Vidare menar Pettersson (2012a, s.41) att alla designprinciper, vare sig det gäller 
instruktionsdesign eller som i mitt fall informationsdesign, ska verka för design av 
effektiva och ändamålsenliga informationsmaterial och inlärningsmaterial. Jag berör 
alla dessa områden i mitt arbete då mitt material är framtaget för att de anställda på 
Westinghouse utifrån sina erfarenheter ska kunna använda riktlinjer och mallar som 
ett inlärningsmaterial. De kan sedan utifrån dessa riktlinjer och mallar producera 
informationsmaterial utifrån principerna för informationsdesign.

Bild
Användarnas förkunskaper spelar roll när man väljer bilder till ett informationsmaterial. 
För det första ska bilden vara relevant med tanke på ämnet men också med mottaga-
rens förkunskaper och preferenser i åtanke. Mottagarens fokus i materialet och tolk-
ningen av bilderna styrs nämligen av dessa faktorer (Holsanova, 2010, s.142) Också 
Pettersson (2004, s.12) säger att bilder bör vara anpassade efter målgruppen och deras 
situation. Bilderna bör vara läsvärda, läsliga, läsbara och ha ett tydligt syfte samt en 
tillhörande förklarande text. Realistiska bilder kan tolkas intuitivt och är oftast inte 
kognitivt krävande (Holsanova, 2010, s.142). Därför är det bra att använda sig av 
fotografier i materialet.
 

Lättläst
 För att alla på företaget ska kunna ta till sig av riktlinjerna och för att riktlin-
jerna ska bli så enkla och tydliga som möjligt utgår jag ifrån vissa av de principer som 
finns för lättläst. Jag kommer inte att skriva texten helt enligt riktlinjerna för lättläst 
men utgå ifrån vissa av de principer som finns som kan underlätta för en eventuell 
läsaren. De delar jag tar upp behandlar hur man identifierar målgruppen och hur 
man motiverar den till att läsa en text, eller som i mitt fall instruktioner.
 Det första steget i att skriva texter efter riktlinjerna för lättläst är att identifiera 
målgruppen och dess behov. Det är också något som behandlas i I How to Write & 
Present Technical Information där Charles H. Sides säger att: “Good documentation 
satisfies the needs of an identified audience” (s.8). Man måste tänka sig in i läsarens 
situation och identifiera mottagaren av materialet. ”Är de vana eller ovana att läsa 
texter?” (Sundin, 2007, s.86). Att avgöra om mottagarna av materialet är ovana eller 
vana läsare hjälper mig anpassa materialet och skapa läsbarhet dem. ”Vad har de för 
inställning till det de tänker läsa?”(Sundin, 2007, s.86). Om de anställda inte vill ta 
till sig riktlinjer finns inget läsvärde i materialet. Jag måste veta om berörda på Wes-
tinghouse är villiga att ta till sig riktlinjer och mallar. 
 För att en läsare ska vilja ta till sig en text, eller i detta fall riktlinjer, kan det 
vara bra att först förklara för den varför den ska läsa texten. En inledande text som 
beskriver vad företaget och individen har att vinna på att följa riktlinjerna är därför 
en god idé i sammanhanget. Alltså, jag ska hellre skriva: Dessa riktlinjer hjälper dig 
att göra nytt informationsmaterial. Om du följer dessa riktlinjer kommer materialet 
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att se enhetligt ut. Än att direkt börja med instruktionerna. 
 

Grafisk form
Grafisk formgivning eller grafisk design är att hitta rätt sätt att presentera information 
på, med mottagare, medium och budget i åtanke (Pettersson, 2012c, s.8). Grafisk 
form är både en process och ett resultat av den processen (Pettersson, 2012c, 2.8) 
och kan innebära att man utformar ett visitkort, en broschyr eller som i mitt fall roll-
ups. Grafisk form handlar om att hjälpa mottagaren att tolka materialet genom att 
använda ett korrekt språk, tydlighet och enkelhet med mera. 
 Grafisk form vilar på vissa principer. Harmoni i grafisk design uppnår man 
när element i en design interagerar och skapar en intressant helhet. Vissa element 
ser bra ut när de placeras nära varandra men det kan också bli rörigt om man gör 
det på fel sätt, till exempel om man sätter flera olika bilder för tätt. Inom grafisk 
form pratar man ofta om harmoni i samband med typografi och hur olika typsnitt, 
grader och placering samverkar (Pettersson, 2012c, s.20). Olika färger, typsnitt och 
storlekar på text skapar kontraster i materialet som skapar intresse. Man brukar prata 
om formkontraster, där mjuka former kontrasterar raka och hårda, storlekskontraster, 
där variationer i storlek skapar kontrast, styrkekontraster, där mörka och ljusa partier 
skapar kontrast och färgkontrast där färgvalen i den grafiska formgivningen skapar 
kontrast (Frank, 2004, s.203) En balanserad typografi i sin tur kan förmedla känslan 
av kvalitet och skapar förtroende. 
 Grafisk form är alltså konsten att få ett meddelande att nå fram till mottaga-
ren och undvika allt brus man kan tänkas stöta på under vägen. Man kan till exempel 
genom rubriker fånga intresset hos läsaren och förmedla det viktigaste i kommuni-
kationen (Pettersson, 2012c, s.146). Man brukar också prata om hierarki. Hierarki 
handlar om att lyfta fram vissa delar av texten och ge materialet en tydlig och relevant 
disposition. Det är viktigt att kommunicera på ett sätt där mottagaren får reda på det 
viktigaste eller det intressantaste först. Det kan ske genom en ingress eller en inle-
dande text som egentligen sammanfattar ämnet i det man ska kommunicera. Då blir 
det lättare för mottagaren att förstå vad som är det viktigaste i materialet. Mallarna 
jag producerar är placerade på skärm i ett interaktivt medium och där kan man med 
fördel använda sig av ikoner för att hjälpa mottagaren att snabbt förstå och känna 
igen en instruktion (Pettersson, 2012c, s.197). 
 Ett annat sätt att fånga en mottagares intresse är att använda sig av färg i till 
exempel rubriker. Då förstår läsaren snabbt att det här är något som bör undersökas. 
Alla har vi olika associationer när det kommer till färg och hur vi upplever dem. Men 
man brukar säga att vi som nordeuropéer tolkar färger på liknande sätt. Till exempel 
är grönt en färg som står för grönska, gräs och skog och alltså något som för tankarna 
till naturen. Blå färg är något som oftast för tankarna till kyla, hav och himmel. Dessa 
färger ihop kan man alltså tänka förmedlar en känsla om hänsyn till naturen och vår 
jord (Johansson, 2004, s.80). Det är alltid viktigt att tänka på vad färger kommunice-
rar när man producerar grafisk form. Det gäller att inte ta ett steg allt för långt ifrån 
verkligheten.
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Resultat
I detta avsnitt redovisas för resultat av intervjuer, utprovningar och andra metoder. 

Materialet på Westinghouse idag
Text- och formanalys
Westinghouse grafiska manual beskriver hur man går tillväga när man ska producera 
nya flysheets. Den beskriver att flysheets ska ge mottagaren en överblick av Westing-
house erbjudna produkter. Rollups och rollup handouts har samma syfte men står inte 
omnämnda i den grafiska manualen. När jag analyserade rollups och rollup handouts 
utgick jag från Westinghouse grafiska manual och vad den sa om extern information 
och då speciellt flysheets.
 I den grafiska manualen stod det skrivet att det i tryckt informationsmaterial 
alltid måste finnas en godkänd logotyp, en ”våg”, den blå färgen Pantone 287C, ett 
av företagets typsnitt, företagets webbadress samt texten ”Westinghouse, all rights 
reserved”. Detta fanns på alla de flysheets jag analyserade. Dock inte på alla rollups 
eller rollup handouts. Att man inte följer dessa rekommendationer från den grafiska 
manualen tyder på att kommunikationen någonstans brister. De anställde visste kan-
ske inte att dessa element skulle vara med vid produktion eller så insåg de inte vikten 
av det. 
 När man första gången ser på en rollup på en mässa eller dylikt ska det tydligt 
synas vem det är som erbjuder någonting och vad det är de erbjuder. Westinghouse 
har på rollupsen valt att lägga logotypen i nederkant. På en mässa med mycket folk i 
rörelse kan det innebära att folk inte lägger märke till den och bara ser rubriken på 
rollupen. Läsaren relaterar då inte produkten till Westinghouse vilket ju är tanken. 
 En annan skillnad som märktes mellan flysheets och rollups var att rollups 
endast använder sig av det linjära typsnittet Arial. Både i rubriker och brödtext. Det 
är inte helt fel tänkt i och med att texten är avsedd att läsas på håll (Hellmark, 2006, 
s.27) vid till exempel en mässa. Dock var texterna ibland så långa att en kortare text 
eller en Antikva passat bättre (Hellmark, 2006, s.26). När rollupsen skrevs ut i A4-
format blir problemet än tydligare. Materialet skalas egentligen bara och texter som 
fungerar på rollups blev otydliga på rollup handouts och vice versa. På rollup handouts 
skulle texterna antingen behöva vara kortare eller satta i en antikva då det underlättar 
läsning av det slaget (Hellmark, 2006, s.26).
 På flysheetsen fanns alltid en tydlig ingress satt i den blå företagsfärgens ac-
centfärg Pantone 370C, en grön färg. Det i kontrast mot rubrik satt i den blå fär-
gen. Kontraster som ökar en läsares intresse för innehållet i materialet (Frank, 2004, 
s.203). På rollupsen däremot fattas ibland en ingress helt eller så är den inte tillräckligt 
olik den övriga texten. Rubrikerna är också alltid i samma svarta färg. Materialet 
blir monotomt och vidare har ingressen har ingen tydlig placering i materialet utan 
hamnar ibland till höger och ibland till vänster. Rollupsen saknar därmed en tydlig 
ingång i och med den läsriktning vi är vana vid, det vill säga vänster till höger och 
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uppifrån och ner. Även detta blev extra tydligt i A4-format. Rubriken har också för 
liten storlekskontrast och ögat tenderar att falla på ofta återkommande diagram. Man 
kan generellt säga att rollupsen saknar de kontraster som finns hos flysheets och som 
skapar ett intresse för materialet. Texternas längd, radlängd och val av typsnitt gör 
rollupsen svåra att läsa. Speciellt i utskrivet A4-format där radlängden, som varierar 
mellan 30-82 tecken, blir påtagligt dålig. Den ideala radlängden ligger någonstans 
mellan 40-55 tecken (Frank, 2004, s.213). Vidare saknar också rollupsen, som nämnt 
ovan, vissa av de element som den grafiska manualen kräver för extern kommunika-
tion.
 Som tidigare nämnt är tanken för rollups och flysheets den samma. De ska 
ge en överblick och ingång i en affärssituation och erbjuda mottagaren övergripande 
information om en produkt eller tjänst. Men precis som med utformningen finns det 
på den textuella nivån skillnader i hur materialen produceras. På flysheets redovisas 
det tidigt att det är just Westinghouse som erbjuder tjänsten eller produkten. Man 
använder sig av tydliga, lockande och återkommande rubriker i de olika versionerna 
av materialet medans man på rollupsen använder sig av olika rubriker från gång till 
gång. På rollupsen skriver man också på ett sätt som inte är optimalt för läsaren. Ma-
terialet ska gå snabbt att läsa och meningar som ”Upgrade work performed to electri-
cal drive and new safety components on old FPM’s” är passiva och inte fullständiga 
och försvårar därmed för läsaren (Sundin, 2007, s.111).

P-matris
Skribenten i ett material som detta är ofta en expert. Alltså en person som skriver 
”utifrån sina egna kunskaper” (Melin & Lange, 2000, s.23). Syftet är att informera 
och väcka intresse hos läsaren, eller att nå ut till kunden i detta fall. Kunden, alltså 
läsare, söker själv upp materialet och läsarsyftet är således frivilligt användande. Till 
sist väljer jag att kategorisera detta material som fina trycket som Melin och Lange 
uttrycker det. 

P-matris analys
Efter att jag analyserat texten och vad syftet med texten är samt vilken roll läsare och 
mottagare har tyckte jag inte att materialet uppfyllde det som de anställda förväntade 
sig av materialet. Layouten av materialet kommunicerade inte tydligt nog att det var-
Westinghouse som var avsändare. Logotypen satt till exempel i nederkant på en rollup 
där man ofta måste se över andra människor under läsprocessen. Texten var också 
skriven på ett sätt som innebär att det flyt som krävs för att läsaren ska ta sig igenom 
materialet inte finns. Problemet blev ännu tydligare i A4-format och det var tydligt 
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att de anställda var i behov av något att förhålla sig efter när de utformar och skriver 
rollups och rollup handouts.

Bild
Bilderna i materialet jag tittade på var av varierande kvalité. Det var ibland svårt att se 
vad bilden föreställde, och det var inte på grund av bristande kunskaper inom områ-
det, utan ofta på grund av dålig teknisk kvalité. Jag valde därför att kort beskriva för 
de anställda på företaget hur de ska tänka när de väljer bilder till materialet.
 I det material jag analyserade var bilderna av olika karaktär, storlek och kvali-
té. Bilder måste vara stora nog så att mottagaren kan tolka dem. De måste också vara 
av tillräckligt hög kvalité för att skapa en så bra visuell upplevelse och ett så tydligt 
informationsmaterial som möjligt (Pettersson, 2012a, s.89).
 Det nämndes också under intervjuerna att bilderna bör vara av fotografisk 
karaktär eftersom att CAD-bilder och liknande kan ge sken av att produkten är på 
konceptstadiet när den i själva fallet används runt om i världen. 

Analys av grafisk manual
Den grafiska manualen för Westinghouse Electric Company var ett 51-sidigt doku-
ment helt på engelska. Språket i manualen höll en sådan nivå att jag kunde dra slut-
satsen att det är svårt att förstå vissa saker i texten. Manualen var inte instruerande 
eller pedagogisk utan informerar endast. 
 När jag analyserade den grafiska manualen hittade jag luckor där information 
saknades. Jag valde då att framföra den informationen genom mina riktlinjer och 
mallar. Jag fann till exempel att manualen inte nämner rollups eller rollup handouts. 
Den nämner inte heller någonting angående radlängd, hur man ska skriva, rubriksätt-
ning med mera. Det blev alltså tydligt att det fanns luckor där jag kunde introducera 
ny relevant information för de anställda.

Slutsatser av intervjuer 
Jag genomförde sex intervjuer med anställda på Westinghouse. Efter intervjuerna och 
samtalen kunde jag dra följande slutsatser kring hur informationsmaterial bör utfor-
mas samt hur mina riktlinjer bör utformas. 
 Informationsmaterialet bör vara generellt och enkelt. Det ska vara ett instegs-
material, ett material man lämnar ifrån sig vid en första kontakt. Vill kunden ha mer 
ingående information krävs ett möte där man tar fram speciell information anpassad 
för kunden och produkten. Detta var något flera informanter tyckte, bland annat 
informant 5 och 6. En annan orsak till varför materialet inte bör vara detaljerat är, 
enligt en informant, att etiken i branschen inte är hög. Lämnar man ut ett för detal-
jerat material i ett tidigt skede finns risken att konkurrenter stjäl idéer. Informations-
materialet ska också vara iögonfallande tyckte informanterna. Materialet skulle vara 
lätt att ta med sig och komma ihåg tyckte informant 1 och 4. Vidare bör riktlinjerna 
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vara pedagogiska och förklarande tyckte informant 4. Informanterna nämner att det 
är lättare att ta till sig riktlinjer om man förklarar varför de ska göra på ett visst sätt än 
om man bara säger att så ska det vara. De nämner också att riktlinjer och mallar kan 
få dem att känna sig mer självständiga i sitt arbete. De slipper fråga andra personer 
när de ska producera materialet. Bilder i materialet bör vara av fotografisk karaktär då 
CAD-bilder kan ge sken av att produkten är på konceptstadiet och inte i bruk. 
 Tendenser jag kunde se var att de flesta önskade sig riktlinjer och mallar och 
att de flesta tyckte att materialet skulle vara ett instegsmaterial och inte så tekniskt 
avancerat. 
 

Slutsatser nulägesanalys
Slutsatser jag drog av nulägesanalysen var att de anställda hade dålig koll eller ingen 
koll på hur informationsmaterialet togs fram. De visste inte vem som tryckte materia-
let och kände inte heller till att det tryckeri jag tog kontakt med faktiskt gör utform-
ningen själva innan tryck. Man visste heller inte helt och håller vilket material som 
var aktuellt. Materialet jag fick att utgå ifrån var inte alls enhetligt men härstammade 
samtidigt också från olika årtal och till och med ägandeskap av företaget, då man ti-
digare ägts av ABB med flera. Om materialet inte officiellt klassas som daterat är det 
därmed inte konstigt om de anställda upplever det som icke enhetligt. Det blev i och 
med nulägesanalysen tydligt att de anställda var i behov av riktlinjer att utgå ifrån. 

Resultat utprovning 1
Utprovning 1 gav ett resultat som visade att jag behövde omarbeta mina riktlinjer 
och mallar litet. Även utprovningsformuläret skrevs om inför den slutgiltiga utprov-
ningen. Jag fick en bra bild av hur lång tid utprovningen skulle ta och valde att ta 
bort vissa moment i mallarna som förvirrade informanterna i utprovning 1. 

Resultat utprovning 2 
Mina informanter upplevde riktlinjerna och dess innehåll som tydliga eller bra och 
enkla att läsa. De tyckte att informationen i riktlinjerna var relevant och användbart. 
De tyckte inte att det skulle finnas mer information i riktlinjerna. Då skulle de inte 
bli lästa. Språket var enkelt och bra medans en av informanterna svarade OK. De 
tyckte att det var svårt att jobba med mallen i början men det blev lättare eller väldigt 
enkelt ju längre tid det gick. De skulle absolut använda sig av riktlinjerna och mallar 
i sitt vardagliga arbete, det skulle underlätta.

Slutsatser utprovning och observation
Att mina informanter i utprovningen tyckte att arbetsflödet blev enklare efter att ha 
jobbat ett tag var också tanken när jag gjorde utprovningen av just mallarna. Jag har 
placerat instruktionerna i mallen på så vis att man successivt introduceras för de olika 
verktyg man kan komma att använda när man producerar en rollup. Att språket bara 
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var OK enligt en av informanterna i riktlinjerna tror jag beror på att det råkat smyga 
med något stavfel här och där som den personen var mån om att rätta. Det viktigaste 
att ta med sig från utprovningen och svaren till frågeformuläret är att informanterna 
tycker att materialet var tydligt och relevant. Det relaterar till läsbarhet, läslighet och 
läsvärde som jag utgått ifrån i mitt arbete. Att de också lyckades producera en tryck-
färdig rollup är ytterligare bevis på att materialet uppfyllde det syfte jag hade med det. 
Det var tydligt att informanterna tyckte det var roligt att jobba med mallen och se 
resultatet av det de skapat. De lät också nästan överraskade över hur lätt det gick att 
jobba i mallen. Jag märkte några steg under utprovningen som var svårare än andra 
men när de väl kommit igång och verkligen läst igenom de instruktioner som fanns i 
mallen gick det väldigt smidigt. 

Utformningsfas
De riktlinjer och mallar jag producerat ska instruera och hjälpa de anställda att produ-
cera tryckfärdiga rollups och rollup handouts. Det material mallarna instruerar för gjorde 
jag vissa justeringar i. Det för att det ska bli enhetligt och tydligare än vad det var förut. 
Rollups och rollup handouts ska vara ett instegsmaterial. Vill mottagaren ha ett mer ingå-
ende material var det tänkt att de skulle ta kontakt med Westinghouse. Lipton (2007, 
s.142) säger att när man presenterar information är det viktigt att presentera det viktiga 
först och att man bara ska presentera den information målgruppen behöver. Det är något 
jag hela tiden utgått ifrån i min formgivning.

Rollup och rollup handouts
Dagens rollups saknar kontraster i färger och form. Att använda sig av färger i text-
segment kan klargöra strukturen i en text (Pettersson, 2012a, s.69 & Lipton, 2007, 
s.155). Därför har jag valt att sätta underrubriker i blått och ingressen i grönt. Det 
är viktigt att man är konsekvent med användningen av färg i text (Pettersson, 2012a, 
s.69) och det var man inte var förut. Ibland fanns det en ingress och ibland inte. 
Placeringen av den var olika från material till material och ingressen uppfyllde helt 
enkelt inte sin uppgift. 
Materialet som mina riktlinjer verkar för är som sagt ett material som läsaren snabbt 
ska kunna identifiera intressanta partier i. Genom att använda punktlistor, korta och 
tydliga meningar med relevanta bilder skapar man ett material som fångar uppmärk-
samheten hos läsaren. När en läsare tittar på en rollup söker den efter en ingång i 
materialet och läser egentligen bara vissa delar av rollupen (Holsanova, 2010, s.30). 
Därför är det bra att tydligt nämna fördelarna med produkten eller tjänsten i en 
punktlista som jag också gett instruktioner om i mina riktlinjer och mallar.

Typografi

Brödtext
Jag utgick från de typsnitt som finns nämnda i den grafiska manualen. I rollup han-
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douts valde jag att använda Times New Roman i större utsträckning än i de fullskaliga 
rollupsen. Det på grund av att det linjära Arial passar bättre att läsas på håll och att 
Times New Roman passar bättre för de längre texter som ska hamna på rollup han-
douts.Om de verkligen måste använda sig av en lång text på de fullskaliga rollupsen 
har jag satt den i Times New Roman och då gett tipset att sätta den längst ner på rol-
lupen. Det för att mottagaren ska få den information den söker tidigt i materialet och 
för att den själv ska kunna bestämma om den vill ha mer djupgående information. 

Ingress
Ingressen sattes i företagets gröna accentfärg. Det för att ge läsaren en tydlig ingång i 
materialet och för att ge läsaren den information den söker tidigt. Med färg i text kan 
man antingen tona ner något eller som här försöka fånga läsarens uppmärksamhet 
och förstärka något (Pettersson, 2012a, s.118).

Rubrik
Rubriker ska alltid vara relevanta och tydligt kommunicera vad ett material handlar 
om (Pettersson, 2012c, s.48). Jag valde att använda mig av tre rubriknivåer i mate-
rialet. Flera rubriknivåer behöver inte betyda att materialet blir tydligare, utan ofta 
tvärtom (Hellmark, 2006, s.83). Huvudrubriken satte jag som vit med en skugga 
bakom, som det såg ut tidigare. Skuggan finns där för att särställa den vita texten mot 
det relativt ljusa lövet. Underrubriken sattes i företagets blå färg som skapar en färg-
kontrast mot det dominerande gröna på materialet. Färgkontraster ökar intresset för 
ett material och kan hjälpa skapa en tydligare struktur. Den tredje rubriknivån sattes 
i företagets gröna accentfärg och skapar ytterligare kontraster i både färg och storlek. 
Jag satte rubrikerna på ”underkägel” (Hellmark, 2006, s.32) vilket innebär att radav-
ståndet är mindre än typsnittets faktiska storlek. Det gör att rubrikerna inte faller isär.

Radlängd
Radlängden i materialet sattes till omkring 35-40 på rollups och 40-50 på rollup han-
douts. Det för att en kortare radlängd passar bättre på rollups som ska läsas på håll än 
på rollup handouts som ska läsas i A4-format. Radlängden var något som inte nämn-
des i den grafiska manualen och därmed något jag själv valde att ta med.

Westinghouse Electric Sweden
All rights reserved

FPM – Fuel 
Preparation Machines

At Westinghouse we offer your com-
pany new ergonomic and safe Fuel 
Preparation Machines, FPM, for BWR 
power stations. It offers advanced mo-
tion and control of drive with a new 
design developed for new build of 
ABWR.

Benefits
•	 Easy installation 
•	 Installation in the spent fuel pool 
•	 Ideal for replacement of old FPM 
•	 Best safety and control 
•	 Radiation emergency stop 
•	 Electrical drive with chain 
•	 Emergency break system 

Experience
To date Westinghouse has delivered 26 
FPM’s.Upgrade work performed to electri-
cal drive and new safety components on 
old FPM’s. Very low maintenance needs 
required.Fuel Service Center, FSC in 
Västerås witha full scale equipment for 
training.

Description
The Westinghouse advanced FPM are 
used in 12BWR power stations in Sweden, 
Finland andSwitzerland. The FPM has a 
system for advancedmotion and control of 
drive for a safe work on thefuel.The FPM 
has an ergonomic  work platform for asafe 
and precise work on fuel and control rods.
Advanced electrical drive with a chain at-
tached toa sledge with wheels. Work fixture 
on sledge withpositions for all fuel service 
and refuelingoperations, also easy to posi-
tion different measureequipments. Fixture 
can be adapted to comply with customerre-
quirements.
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Radlängd rollup: relativt kort, mellan 35-40 tecken Radlängd rollup handouts: lite längre, mellan 40-50 tecken.
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Huvudrubrik

Ducimus secust dolorum eicipsam, sunt ex 
est, tem ex eossi sin nempos dolest, inci aut 
qui corestrum volo magnitaturit la quaturit 
veliaecus nobit volorpor minulpa volut peri 
officiist lantium hicit exceatu sdandae ea 
doluptatini dollorendae. 

Ducimus
•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

Eossinctur
Et qui aboremp orerio blantem porepudit, sam 
ipsanderrum faci ut facea eosapidit fugia aut restet 
dolupturior moluptas auditatem quae illuptatenda 
nissitaerro doles enis provit quia vero essecte as-
sim la delic temo blatquatus eria dolenient auda 
idererum aut aut utempor estiam as mint faccus 
eatur aut alit, corestore cuptas moluptiat plab id 
quibus autesequamus enda pel ipsum etur, simen-
imusci ipidess untoratibus dolorerum re nobit aut Et 

qui aboremp orerio blantem porepudit, sam ipsand-
errum faci ut facea eosapidit fugia aut restet dolup-
turior moluptas auditatem quae illuptatenda nis-
sitaerro doles enis provit quia vero essecte assim la 
delic temo blatquatus eria dolenient auda idererum 
aut aut utempor estiam as mint faccus eatur aut alit, 
corestore cuptas moluptiat plab id quibus autese-
quamus enda pel ipsum etur, simenimusci ipidess 
untoratibus dolorerum re nobit aut Et qui aboremp 
orerio blantem porepudit, sam ipsanderrum faci ut 
facea eosapidit fugia aut restet dolupturior moluptas 
auditatem quae illuptatenda nissitaerro doles enis 
provit quia vero essecte assim la delic temo blat-
quatus eria dolenient auda idererum aut aut utem-
por estiam as mint faccus eatur aut alit, corestore. 
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Ducimus secust dolorum eicipsam, 
sunt ex est, tem ex eossi sin nempos 
dolest, inci aut qui corestrum volo 
magnitaturit la quaturit veliaecus no-
bit volorpor minulpa volut peri officiist 
lantium hicit exceatu sdandae ea do-
luptatini dollorendae. 

Ducimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus

Eossinctur
Et dolut est, sus adigente dent apel in 
rem deliquam in conseque plicidis maio 
quiatempos es et a idendanda alibus 
aribus prore dolum id magnis militate 
dolecatur sapicim quam, sin rem ium ad 
ut qui unt et libusapis sa veliqui autem-
pore si restisimus, od ea conserati te ad 
quaepe eossinctur alit alique reperum 
qui blandam laceped.

Et dolut est
Et dolut est, sus adigente dent apel in rem deli-
quam in conseque plicidis maio quiatempos 
es et a idendanda alibus aribus prore dolum id 
magnis militate dolecatur sapicim quam, sin 
rem ium ad ut qui unt et libusapis sa veliqui 
autempore si restisimus, od ea conserati te ad 
quaepe eossinctur alit alique reperum qui blan-
dam laceped. Et dolut est, sus adigente dent apel 
in rem deliquam in conseque plicidis maio qui-
atempos es et a idendanda alibus aribus prore 
dolum id magnis militate dolecatur sapicim 
quam, sin rem ium ad ut qui unt et libusapis sa 
veliqui autempore si restisimus, od ea conserati 
te ad quaepe eossinctur alit alique reperum qui 
blandam laceped.

Westinghouse Electric Sweden AB
721 63 Västerås
Sweden

Fuel Service Products

FAST

Contacts:

Technical: Håkan Jansson
Phone: 021-347854
Mail: janssohe@westinghouse.com

Projects: Andreas Braneby
Phone: 021-347405
Mail: braneba@westinghouse.com

Commercial: Holger Lapp
Phone: 021-347465
Mail: lapph@westinghouse.com

Background

Westinghouse offers new ergonomic and safe Fuel
Preparation Machines FPM for BWR power
stations, with advanced motion and control of
drive. New improved design developed for new
build of ABWR.

Description

The Westinghouse advanced FPM are used in 12
BWR power stations in Sweden, Finland and
Switzerland. The FPM has a system for advanced
motion and control of drive for a safe work on the
fuel.
The FPM has an ergonomic  work platform for a
safe and precise work on fuel and control rods.
Advanced electrical drive with a chain attached to
a sledge with wheels. Work fixture on sledge with
positions for all fuel service and refueling
operations, also easy to position different measure
equipments. 
Fixture can be adapted to comply with customer
requirements.

Benefits

The Westinghouse FPM advantages include:

• Easy installation
• Guide bars for vertical movement
• Installation in the spent fuel pool
• Ideal for replacement of old FPM
• Best safety and control
• Radiation emergency stop
• Electrical drive with chain
• Larger work platform with tool arm suspension
• Advanced motion and control of drive
• Emergency break system
• Calculated for seismic loads
• Fail safe – 40 years of operational experience

Experience

To date Westinghouse has delivered 26 FPM’s.
Upgrade work performed to electrical drive and 
new safety components on old FPM’s. 
Very low maintenance needs required.
Fuel Service Center, FSC in Västerås with
a full scale equipment for training.

FPM – Fuel Preparation MachinesFPM – Fuel Preparation Machines

Rollup handout tidigare.

Rollup tidigare. Inga tydliga rubriker och 
för långa rader.

Rollup efter mall. Tydligare rubriker och ett 
luftigare intryck.

Rollup handout efter ny mall. 
Nu med två spalter.
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Layout
En rollup ska tydligt visa vilket företag som kommunicerar. På en mässa eller lik-
nande får man ofta titta över huvudet på andra besökare. Tidigare var loggan på 
Westinghouse rollups placerade i nederkant och sågs således inte av läsaren, eftersom 
att rollups ofta är placerade på ställen där många personer rör sig. Jag valde att placera 
den högst upp på materialet så att företaget och produkten, allstå logotypen och hu-
vudrubriken, är det läsaren ser först. Se föregående sida för bild. 
 Layouten på rollup handouts valde jag att anpassa efter formatet A4. 
Tidigare så utgick man ifrån rollupens storlek, det vill säga 2800x850mm, och skalade 
egentligen bara ner hela layouten och skrev ut på A4. Jag gjorde istället en egen layout 
för A4-formatet där de anställda enkelt kan lägga in samma information eller fylla 
på. I riktlinjerna nämner jag att A4-formatet passar bättre för läsning då mottagaren 
har mer tid på sig att läsa igenom materialet. Materialet är nu tvåspaltigt och sym-
metriskt till skillnad mot tidigare material som endast hade en spalt. Det innebär att 
materialet nu ger en mer formell känsla samtidigt som det får en bra läslighet (Frank, 
2004, s.204-219). 

Symmetri
På rollupen valde jag ett mer asymmetriskt formspråk än på rollup handouts. Rollupen 
är ju ett material som ska fungera som en snabb kommunikation mellan företaget 
och mottagaren och därför passar asymmetrin bra eftersom att formspråket blir mer 
intressant (Frank, 2004, s.204). Rollupen får ett diagonalt bildspråk med texten på 
ena sidan och en hängande bild på höger sida. På rollup handouts, som är ett material 
som ska delas ut, passar en mer formell formgivning bättre. Därför skapade jag där 
symmetri i layouten genom att placera bilden vilandes på texten. Det ger materialet 
en lugn och formell känsla (Frank, 2004, s.204). Se nästa sida för bild.
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Ducimus secust dolorum eicipsam, sunt ex 
est, tem ex eossi sin nempos dolest, inci aut 
qui corestrum volo magnitaturit la quaturit 
veliaecus nobit volorpor minulpa volut peri 
officiist lantium hicit exceatu sdandae ea 
doluptatini dollorendae. 

Ducimus
•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

Eossinctur
Et qui aboremp orerio blantem porepudit, sam 
ipsanderrum faci ut facea eosapidit fugia aut restet 
dolupturior moluptas auditatem quae illuptatenda 
nissitaerro doles enis provit quia vero essecte as-
sim la delic temo blatquatus eria dolenient auda 
idererum aut aut utempor estiam as mint faccus 
eatur aut alit, corestore cuptas moluptiat plab id 
quibus autesequamus enda pel ipsum etur, simen-
imusci ipidess untoratibus dolorerum re nobit aut Et 

qui aboremp orerio blantem porepudit, sam ipsand-
errum faci ut facea eosapidit fugia aut restet dolup-
turior moluptas auditatem quae illuptatenda nis-
sitaerro doles enis provit quia vero essecte assim la 
delic temo blatquatus eria dolenient auda idererum 
aut aut utempor estiam as mint faccus eatur aut alit, 
corestore cuptas moluptiat plab id quibus autese-
quamus enda pel ipsum etur, simenimusci ipidess 
untoratibus dolorerum re nobit aut Et qui aboremp 
orerio blantem porepudit, sam ipsanderrum faci ut 
facea eosapidit fugia aut restet dolupturior moluptas 
auditatem quae illuptatenda nissitaerro doles enis 
provit quia vero essecte assim la delic temo blat-
quatus eria dolenient auda idererum aut aut utem-
por estiam as mint faccus eatur aut alit, corestore. 
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doluptatini dollorendae. 
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Ducimus secust dolorum eicipsam, 
sunt ex est, tem ex eossi sin nempos 
dolest, inci aut qui corestrum volo 
magnitaturit la quaturit veliaecus no-
bit volorpor minulpa volut peri officiist 
lantium hicit exceatu sdandae ea do-
luptatini dollorendae. 

Ducimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus
• tem ex eossi sin nempos
• veliqui autempore si restisimus

Eossinctur
Et dolut est, sus adigente dent apel in 
rem deliquam in conseque plicidis maio 
quiatempos es et a idendanda alibus 
aribus prore dolum id magnis militate 
dolecatur sapicim quam, sin rem ium ad 
ut qui unt et libusapis sa veliqui autem-
pore si restisimus, od ea conserati te ad 
quaepe eossinctur alit alique reperum 
qui blandam laceped.

Et dolut est
Et dolut est, sus adigente dent apel in rem deli-
quam in conseque plicidis maio quiatempos 
es et a idendanda alibus aribus prore dolum id 
magnis militate dolecatur sapicim quam, sin 
rem ium ad ut qui unt et libusapis sa veliqui 
autempore si restisimus, od ea conserati te ad 
quaepe eossinctur alit alique reperum qui blan-
dam laceped. Et dolut est, sus adigente dent apel 
in rem deliquam in conseque plicidis maio qui-
atempos es et a idendanda alibus aribus prore 
dolum id magnis militate dolecatur sapicim 
quam, sin rem ium ad ut qui unt et libusapis sa 
veliqui autempore si restisimus, od ea conserati 
te ad quaepe eossinctur alit alique reperum qui 
blandam laceped.

Rollup handout. symmetri i formgivningen.

Rollup, asymmetri i formgivningen.
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Riktlinjer och mallar
Riktlinjerna är tänkt att mer utförligt beskriva hur de anställda ska gå till när de ska 
producera rollups och rollup handouts. Mallarna i InDesign har vissa instruktioner 
men är mer steg-för-steg instruktioner som vägleder användaren och går igenom de 
steg som krävs för att producera en rollup. Se bilaga 1 och 2.
 Riktlinjerna berör allt från hur InDesign fungerar, hur man sparar ett arbete 
och hur man navigerar i programmet till vilka bilder man ska välja för att få hög 
läslighet. Jag förklarar också hur man ska skriva själva texten för att få hög läsbarhet. 
Jag går då in på att man ska skriva aktivt, kort och koncist och att verbet ska komma 
tidigt med mera. Jag använder mig ofta av exempel för att tydligt visa hur de ska göra. 
Förutom text och bild går jag också in mer på detaljnivå och kopplar återigen till 
begreppet läslighet. Jag beskriver varför man ska ha ett visst typsnitt på rollupsen och 
ett annat på rollup handouts och jag förklarar varför den andra raden i en rubrik ska 
vara längre än den första och vad syftet egentligen är med en rubrik. Allt detta gör jag 
för att motivera de anställda till att följa riktlinjerna. De uttryckte ju specifikt att de 
ville veta varför de skulle göra på ett visst sätt och inte bara att de skulle göra på ett 
visst sätt. Läsvärdet är också viktigt för slutanvändaren av materialet och jag förklarar 
därför varför man bör vara noga med att ha en tydlig avsändare, varför det viktigaste 
bör komma först med mera.

Typografi 
Jag har i riktlinjerna använt mig av samma typsnitt som Westinghouse enligt den 
grafiska manualen ska använda sig av. Det för att dem ska känna igen sig i materialet 
och för att spegla det material som ska produceras utifrån riktlinjerna. Typsnitt som 
används är Arial i rubriker och Times New Roman i brödtext. Arial är ett linjärt typ-
snitt som lämpar sig för rubriker både på grund av att det är ett linjärt typsnitt och 
också för att typsnittet kontrasterar mot antikvan i brödtexten i och med dess runda 
former. Rubriker i ett annat typsnitt än den övriga texten hjälper en mottagare förstå 
en texts innehåll (Pettersson, 2012a, s.69)

Radlängd
I riktlinjerna valde jag att skriva rader som är relativt långa. Ofta snuddar jag vid 65 
tecken som är maxvärdet (Hellmark, 2006, s.31) för löpande text. Jag har därför valt 
att ha ett relativt stort radavstånd för att underlätta läsningen eftersom att ”längre 
rader kräver större kägel” (Hellmark, 2006, s.32).

Språket i riktlinjer
För att de anställda skulle vilja ta till sig riktlinjerna försökte jag att skriva så enkelt 
och tydligt som möjligt. Svaren jag fick i utprovningar visade att de tyckte riktlinjerna 
var enkla och tydliga. 
 Jag jobbde genomgående med Du-tilltal och försökte förklara varför den som 
läser riktlinjerna ska skriva på ett visst sätt, inte bara att den ska göra det. Om jag 
förklarar vad materialet handlar om förstår den som läser det tidigt vad som förväntas 
av den (Sundin, 2007, s.88). Jag tycker att riktlinjer tillåter detta på ett annat sätt 
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än instruktioner som ska vara mer konkreta och vägleda användaren steg för steg. 
Genom att tilltala läsaren direkt skapas en relation mellan mig som skribent och den 
som läser. I bästa fall får läsaren en känsla av att det den läser egentligen är ett samtal 
med skribenten (Sundin, 2007, s.91).
 Det är viktigt att inte skriva någon på näsan i ett material likt detta. Det har 
därför hela tiden varit viktigt att förklara varför de ska skriva på ett visst sätt och visa 
exempel på hur man ska skriva. Till exempel säger jag i riktlinjerna att de ska vara 
tydliga med att kommunicera vem avsändaren är. Nämner de att det är Westinghouse 
som erbjuder produkten relaterar läsaren produkten med Westinghouse.
 Ett argument för varför instruktionerna bör var enkla och pedagogiska är att 
de personer som kommer att använda sig av materialet ofta är ingenjörer i botten. 
Det innebär att de oftast har stor kunskap om innehållet och informationen i texterna 
men mindre kunskap om hur de bör utformas och hur texterna bör struktureras. 

Språket i mallar
Språket i mallarna har också Du-tilltal men är mycket kortare och mer konkreta. 
Mallen introducerar successivt de verktyg som används i InDesign för produktion 
av en rollup. De olika stegen i mallarna förklaras steg för steg, så att de anställda ska 
kunna följa mallarna så snabbt som möjligt. Det ä själva användningen av program-
varan och mina riktlinjer som ska skapa ett förstående för processen. Jag vill inte att 
de ska bygga upp sin kunskap kring programmet och arbetsprocessen utifrån mina 
instruktioner utan försöka själva och så småningom skapa sig erfarenheter.

Riktlinjer. Tydliga rubriker och exempel.
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Metod- och källkritik
Utprovningen jag hade för att testa mina riktlinjer och mallar kunde på många sätt 
förbättrats om jag genomfört en efterföljande intervju. Nu blev svaren relativt korta 
även fast jag bett om utförliga svar. Tyvärr fanns inte tid för ytterligare intervjuer för 
varken de anställda eller för mig. De ingenjörstudenter jag genomförde utprovning på 
var faktiskt de som gav de mest utförliga svaren. Kanske kan det vara så att de är vana 
vid att skriva eftersom de studerar. Kanske är det också så att de anser sig ha mer tid 
än de anställda på Westinghouse, vilket ju ytterligare ger mitt arbete relevans i och 
med att dessa riktlinjer och mallar kommer spara dem mycket tid.
 Utprovningen kunde gett en mer enhetlig bild av hur riktlinjerna tolkades 
om jag gjort alla utprovningarna på Westinghouse. Däremot fick jag ett så enhetligt 
resultat efter de tre första utprovningarna att utprovningar utanför företaget kunde 
genomföras. De var personer med ungefär samma bakgrund och var således represen-
tativa för de anställda på Westinghouse Fuel Sevice. 
 Litteraturen jag valt att använda för arbetet är vald med relevans och utgiv-
ningsår i åtanke. Jag har försökt att använda mig av så nyutgiven litteratur som möj-
ligt. Litteraturen är i många fall också vald eftersom jag kände till dem från tidigare 
kurser under min utbildning och därmed visste att de var relevanta. Litteratur jag 
anser är trovärdig och tendensfri (Thurén, 2005, s.13). När det är artiklar från nätet 
eller forskning publicerat på nätet har jag kollat upp personen bakom och om perso-
nen och skolan eller institutionen är välrenommerad  har jag valt att ta med den. Då 
har jag också valt att endast ta med peer-reviewed material, alltså material där andra 
experter kontrollerat det som publicerats. 
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Diskussion och slutsats
Mitt syfte med arbetet var att producera riktlinjer och mallar för de anställda på Wes-
tinghouse Fuel Service. De skulle utfirån dessa riktlinjer och mallar kunna producera 
rollups och rollup handouts som inte bara håller sig till ramarna definierade i företagets 
grafiska manual utan också kommunicerar väl med en eventuell läsare. Jag har utgått 
från principerna för Informationsdesign och lättläst när jag utformat riktlinjerna och 
mallarna. Efter att ha intervjuat de anställda och analyserat materialet var det tydligt 
att rollups och rollup handouts var tänkta som ett instegsmaterial och ett generellt ma-
terial som skulle fånga uppmärksamheten hos läsaren. Det skulle locka läsaren till att 
ta kontakt med Westinghouse. Materialet sa däremot något annat och det var tydligt 
att företaget var i behov av riktlinjer och en bearbetning av rollupsen.
 Under mina intervjuer fick jag reda på att de anställda gärna ville ha riktlinjer, 
och att de tidigare fått riktlinjer tilldelade sig som de varit positiva till. Riktlinjerna 
behöver vara förklarande och instruerande men inte befallande. De ville veta varför de 
skulle göra på ett visst sätt. De jag intervjuade visste mycket om produkten men lite 
om hur ett material ska skrivas och utformas. Vissa kände inte till vilket material som 
var aktuellt och att företaget hade en grafisk manual och vilka typsnitt som företaget 
använder sig av. Jag tror helt enkelt att det är lätt att detta händer på ett så pass stort 
företag. De enskilda avdelningarna på företaget lever sitt eget liv och har ingen sagt 
att materialet inte är dåligt behöver det inte heller förbättras. Kärnkraftsservice är en 
mångmiljardindustri, men man vet alltid vilka kunderna är och de vet vilka Westing-
house är. Det finns ett invant arbetssätt och därmed också utrymme för förändring 
och förhoppnigsvis en förbättring.
 Under utprovningarna var det tydligt att de anställda ville använda sig av rikt-
linjerna. De tyckte resultatet blev estetiskt tilltalande och de tyckte även arbetssättet 
var smidigt. En av dem frågade direkt var hon skulle vända sig för att beställa InDe-
sign, som de kan beställa genom it-servicen på företaget. Det är ytterligare en aspekt 
att fundera över. De anställda har tillgång till program som många gånger skulle 
underlätta arbetet men de vet inte om det.
 De anställda tyckte att riktlinjerna var relevanta, tydliga och att de innehöll 
rätt mängd information. Skulle det bli ett större material skulle meningen med det gå 
förlorad. Riktlinjerna och mallarna beskriver de steg som genomgås vid produktion 
av just deras rollups och därför krävs inte mer än det som jag valt att ta med. Det för-
sta steget i mallarna var det svåraste, precis som jag väntat mig, men efter det tyckte 
alla att utprovningen flöt på bra.
 Frågeställningen till mitt examensarbete löd: Hur ska riktlinjer och mallar ut-
formas för att hjälpa anställda på Westinghouse producera rollups och rollup handouts. 
Jag kan svara på det genom att sammanfatta mitt arbete. Man måste se till vad de 
anställda vill ha. De personer jag intervjuade ville ha förklarande riktlinjer. De ville 
inte bli befallna utan de ville få saker förklarade för sig. Om man när man läser en 
text kan svara på frågorna hur?, vem? och varför? blir texten lättare att läsa (Petters-
son, 2012b, s.26) Vidare ska riktlinjerna visa exempel, vara lättlästa och lagom långa. 
Mallarna i sin tur ska konkret vägleda användaren genom de steg som berörs vid 
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produktion av rollup och rollup handouts.  Jag har också märkt att det är viktigt med 
en direkt bekräftelse av de anställdas arbete. Att motivera genom att förklara att före-
taget kan tjäna pengar genom att följa riktlinjerna tror jag är viktigt också. Det är ju 
egentligen vad det handlar om: att spara pengar och tid. Jag drar också slutsatsen att 
bara det faktum att man identifierar problemet kan bidra till en lösning. Det krävs att 
en utomstående kommer dit och ser över materialet. På ett företag likt Westinghouse 
tror jag man kan snöa in sig på gamla traditioner och anor. Men man är likväl öppen 
för nya arbetssätt.

Det jag i slutändan tillhandahåller Westinghouse är riktlinjer och mallar för de an-
ställda att utgå ifrån vid produktion av rollups och rollup handouts. Det hjälper dem 
att hålla sig till den grafiska manualen och hjälper därmed Westinghouse som företag 
att kommunicera bättre med sina kunder. De anställda kan använda de enkla och 
tydliga riktlinjerna och direkt se ett resultat av sitt arbete. Det skapar arbetsglädje och 
jag hoppas att fler av de anställda på Westinghouse kan se på sitt material i framtiden 
och säga: ”Ja, det här blev ju snyggt!”
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Riktlinjer 
produktion av rollups och rollup handouts

Westinghouse Fuel Service
Västerås

2800x850mm , A4

Westinghouse Electric Sweden

All rights reserved

Huvudrubrik

Ducimus secust dolorum eicipsam, 

sunt ex est, tem ex eossi sin nempos 

dolest, inci aut qui corestrum volo 

magnitaturit la quaturit veliaecus no-

bit volorpor minulpa volut peri officiist 

lantium hicit exceatu sdandae ea do-

luptatini dollorendae. 

Ducimus

• tem ex eossi sin nempos

• veliqui autempore si restisimus

• tem ex eossi sin nempos

• veliqui autempore si restisimus

• tem ex eossi sin nempos

• veliqui autempore si restisimus

Eossinctur

Et dolut est, sus adigente dent apel in 

rem deliquam in conseque plicidis maio 

quiatempos es et a idendanda alibus 

aribus prore dolum id magnis militate 

dolecatur sapicim quam, sin rem ium ad 

ut qui unt et libusapis sa veliqui autem-

pore si restisimus, od ea conserati te ad 

quaepe eossinctur alit alique reperum 

qui blandam laceped.

Et dolut est

Et dolut est, sus adigente dent apel in rem deli-

quam in conseque plicidis maio quiatempos 

es et a idendanda alibus aribus prore dolum id 

magnis militate dolecatur sapicim quam, sin 

rem ium ad ut qui unt et libusapis sa veliqui 

autempore si restisimus, od ea conserati te ad 

quaepe eossinctur alit alique reperum qui blan-

dam laceped. Et dolut est, sus adigente dent apel 

in rem deliquam in conseque plicidis maio qui-

atempos es et a idendanda alibus aribus prore 

dolum id magnis militate dolecatur sapicim 

quam, sin rem ium ad ut qui unt et libusapis sa 

veliqui autempore si restisimus, od ea conserati 

te ad quaepe eossinctur alit alique reperum qui 

blandam laceped.

Westinghouse Electric Sweden
All rights reserved

Huvudrubrik

Ducimus secust dolorum eicipsam, sunt ex 
est, tem ex eossi sin nempos dolest, inci aut 
qui corestrum volo magnitaturit la quaturit 
veliaecus nobit volorpor minulpa volut peri 
officiist lantium hicit exceatu sdandae ea 
doluptatini dollorendae. 

Ducimus
•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

Eossinctur
Et qui aboremp orerio blantem porepudit, sam 
ipsanderrum faci ut facea eosapidit fugia aut restet 
dolupturior moluptas auditatem quae illuptatenda 
nissitaerro doles enis provit quia vero essecte as-
sim la delic temo blatquatus eria dolenient auda 
idererum aut aut utempor estiam as mint faccus 
eatur aut alit, corestore cuptas moluptiat plab id 
quibus autesequamus enda pel ipsum etur, simen-
imusci ipidess untoratibus dolorerum re nobit aut Et 

qui aboremp orerio blantem porepudit, sam ipsand-
errum faci ut facea eosapidit fugia aut restet dolup-
turior moluptas auditatem quae illuptatenda nis-
sitaerro doles enis provit quia vero essecte assim la 
delic temo blatquatus eria dolenient auda idererum 
aut aut utempor estiam as mint faccus eatur aut alit, 
corestore cuptas moluptiat plab id quibus autese-
quamus enda pel ipsum etur, simenimusci ipidess 
untoratibus dolorerum re nobit aut Et qui aboremp 
orerio blantem porepudit, sam ipsanderrum faci ut 
facea eosapidit fugia aut restet dolupturior moluptas 
auditatem quae illuptatenda nissitaerro doles enis 
provit quia vero essecte assim la delic temo blat-
quatus eria dolenient auda idererum aut aut utem-
por estiam as mint faccus eatur aut alit, corestore. 

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Contact

Westinghouse Electric Sweden
All rights reserved

Huvudrubrik

Ducimus secust dolorum eicipsam, sunt ex 
est, tem ex eossi sin nempos dolest, inci aut 
qui corestrum volo magnitaturit la quaturit 
veliaecus nobit volorpor minulpa volut peri 
officiist lantium hicit exceatu sdandae ea 
doluptatini dollorendae. 

Ducimus
•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

•	 tem	ex	eossi	sin	nempos

•	 veliqui	autempore	si	restisimus

Eossinctur
Et qui aboremp orerio blantem porepudit, sam 
ipsanderrum faci ut facea eosapidit fugia aut restet 
dolupturior moluptas auditatem quae illuptatenda 
nissitaerro doles enis provit quia vero essecte as-
sim la delic temo blatquatus eria dolenient auda 
idererum aut aut utempor estiam as mint faccus 
eatur aut alit, corestore cuptas moluptiat plab id 
quibus autesequamus enda pel ipsum etur, simen-
imusci ipidess untoratibus dolorerum re nobit aut Et 

qui aboremp orerio blantem porepudit, sam ipsand-
errum faci ut facea eosapidit fugia aut restet dolup-
turior moluptas auditatem quae illuptatenda nis-
sitaerro doles enis provit quia vero essecte assim la 
delic temo blatquatus eria dolenient auda idererum 
aut aut utempor estiam as mint faccus eatur aut alit, 
corestore cuptas moluptiat plab id quibus autese-
quamus enda pel ipsum etur, simenimusci ipidess 
untoratibus dolorerum re nobit aut Et qui aboremp 
orerio blantem porepudit, sam ipsanderrum faci ut 
facea eosapidit fugia aut restet dolupturior moluptas 
auditatem quae illuptatenda nissitaerro doles enis 
provit quia vero essecte assim la delic temo blat-
quatus eria dolenient auda idererum aut aut utem-
por estiam as mint faccus eatur aut alit, corestore. 

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Namn Andersson
tel:
e-post:
adress:
www:

Contact

Bilaga 1: Riktlinjer
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2

R
iktlinjer

D
essa riktlinjer finns till som

 ett resultat av ett exam
ensarbete 

genom
fört av m

ig, A
nders H

ellgren, under våren 2012 på W
esting-

house i V
ästerås.

R
iktlinjerna beskriver produktion av rollups och rollups handouts. 

R
ollups är stora ark m

ed inform
ation för till exem

pel m
ässor och 

liknande m
edan rollup handouts är kom

pletterande m
aterial att ge 

till kunden i ett m
indre form

at.

G
estaltning är ett förslag på hur dessa riktlinjer och m

allar skulle 
kunna se ut. U

tgår företaget från dessa m
allar vid produktion skulle 

det innebära sparade pengar i och m
ed att m

aterialet blir färdigt för 
tryck redan hos er. 
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5

P
rogram

vara
InD

esign
InD

esign är ett program
 där m

an kan använda sig av 
m

allar för att producera tryckm
aterial. InD

esign kan verka 
svårt i början m

en när m
an väl lärt sig grunderna erbjuder 

InD
esign m

ycket m
er frihet och fler valm

öjligheter än till 
exem

pel Pow
erPoint.

D
et finns två m

allar: R
ollup m

all och rollup handout m
all. 

V
älj vilket m

aterial du vill producera tryck på m
allfilen.

Jobba i InD
esign

S
kriv m

anus i W
ord

D
et enklaste sättet att jobba m

ed InD
esign är att först skriva 

själva m
anuset till m

aterialet i ett ordbehandlingsprogram
 

som
 till exem

pel W
ord. W

ord är bättre än InD
esign på själva 

skrivdelen och här kan du också göra rättstavning m
ed m

era.

K
listra in i InD

esign
N

är du skrivit rubriker och m
anus i W

ord klistrar du enkelt 
in dem

 i InD
esign. D

är m
arkerar du sedan enkelt en text-

bit och väljer under Paragraph Styles vilken sorts text det 
handlar om

.

Innehållsförteckning
P

rogram
vara  

InD
esign

Jobba i InD
esign

InD
esign-m

allen
S

para arbete i InD
esign

S
para som

 P
D

F för utskrift

H
ur ska jag skriva?
R

ollups
R

ollup handouts
A

llm
änt

D
isposition

R
ubriker
H

uvudrubrik
R

ubrik i flera rader
R

adavstånd i rubrik

B
rödtext
Typsnitt i brödtext 
R

ollup
R

ollup handouts

B
ilder

S
lutord

555677888910

12121314

15151515

1617
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6
7

N
avigera i m

allen
A

nvänd verktyget           för att zoom
a i dokum

entet.
K

licka m
ed m

usen en gång för att zoom
a in och håll in alt och 

klicka på m
usen för att zoom

a ut. 

För att röra dig åt sidorna och upp och ner i dokum
entet 

använder du navigeringspilarna längst ner till höger på 
skärm

en. 

S
para arbete i InD

esign
För att spara ett arbete som

 en InD
esign-fil som

 du sedan kan åter-
vända till och bearbeta trycker du på File och sedan Save A

s. V
älj 

var du vill spara filen, precis som
 när du sparar ett vanligt W

ord-
dokum

ent.

S
para som

 P
D

F för utskrift
V

ill du spara arbetet som
 en PD

F trycker du på File och sedan 
A

dobe PD
F Presets. V

älj sedan den kvalité du vill ha på trycket. 
V

älj var du vill spara filen, precis som
 när du sparar ett vanligt 

W
ord-dokum

ent. Tryck sedan export.

InD
esign-m

allen
Instruktionslager
Instruktionslagret finns till för att underlätta för dig vid 
produktion av rollups och rollup handouts. Instruktionslagret inne-
håller sm

å rutor m
ed instruktion. D

essa rutor syns inte när m
ateria-

let skrivs ut eller sparas som
 PD

F.

Försök att använda dig av tipsen i instruktionslagret de första 
gångerna du använder m

allen. Skulle du sedan vilja göm
m

a 
instruktionslagret gör du det under den högra spalten eller under 
W

indow
 - Layers. 

D
är ser du två lager. Ett instruktionslager och ett produktionslager. 

Tryck på ögat vid instruktionslagret för att göm
m

a lagret.

Ä
ndra färg på text

För att ändra färgen på ett textsegm
ent väljer du textverktyget

och m
arkerar sedan texten. 

Ä
ndra sedan färg på texten genom

 att trycka på ikonen för
att fylla text m

ed färg på toppen av sidan.

Ä
ndra typsnitt,  

storlek på typsnitt och radavstånd  
O

m
 du inte vill använda dig av de förinställda storlekarna 

eller radavstånden kan du ändra detta själv. M
arkera texten 

på sam
m

a sätt som
 när du ändrar färg

och välj attribut från rullistorna 
i översta vänstra hörnet på skärm

en. 

H
är kan du ändra typsnitt, storlek på typsnitt och radavstånd.
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8
9

Ä
ven om

 rollup handouts tillåter m
er utförliga texter så bör du 

ändå försöka hålla det objektivt och kärnfullt precis som
 i 

rollupsen. Ä
ven på rollup handouts är det bra att punkta upp 

fördelar m
ed produkten eller tjänsten eftersom

 att det ger läsaren 
en god överblick. 

A
llm

änt
Verbet ska kom

m
a tidigt

För att en text ska bli lättläst för läsarna bör verbet i m
eningarna 

kom
m

a tidigt. A
tt skriva på detta sättet gör också att läsaren hittar 

det den söker i m
aterialet tidigt. A

lltså, skriv hellre ”at W
esting-

house w
e offer you fuel service” än ”fuel service is w

hat w
e at 

W
estinghouse offer you”.

A
tt skriva kort

Skriv inte m
er inform

ation än vad som
 behövs. N

är m
an skriver 

kort innebär det inte att m
an ska skriva så m

ycket fakta som
 m

öj-
ligt m

ed lite text. V
älj ut det väsentligaste och försök att skriva fler 

verb än substantiv i texten. A
nnars får läsaren för m

ycket 
inform

ation och får svårt att ta till sig det du vill ha sagt.

A
tt skriva direkt för läsaren

Skriv direkt för läsaren. A
nvänd gärna D

u-tilltal. Ä
ven om

 
m

aterialet ska läsas av m
ånga personer är m

an i själva läsögon-
blicket alltid själv. M

aterialet blir m
er personligt och läsaren 

känner sig inte anonym
iserad.

G
e texten en tydlig avsändare

Skriv alltid texten som
 om

 det vore hela företaget som
 stod bakom

 
den. Skriv hellre ”at W

estinghouse w
e offer you” än ”this product 

offers”. D
å blir relationen m

ellan läsaren och dig och ditt företag 
tydlig. Läsaren relaterar till ditt företag när den tänker på produk-
ten.

A
tt tala om

 att W
estinghouse erbjuder produkten innebär också att 

verben blir aktiva. D
et förenklar ytterligare för läsaren. 

H
ur ska jag skriva?

R
ollups

N
är du skriver m

aterial som
 ska ham

na på en rollup ska du tänka 
på att det är ett m

aterial som
 ska gå snabbt att läsa.

R
ollups ”skannas” egentligen bara av en läsare. D

et innebär att 
läsaren inte läser hela m

aterialet utan söker av efter 
intressanta och utstickande partier. 

För att fånga en läsares intresse bör m
aterialet därför vara kärn-

fullt, allm
änt hållet och strukturerat. Punktlistor till exem

pel ger en 
läsare tydlig struktur och den kan enkelt få en överblick av 
inform

ationen.

Läm
na inte ut för m

ycket inform
ation. K

under kan använda sig av 
inform

ation och gå till andra leverantörer m
ed sam

m
a idé. Beskriv 

fördelarna m
ed den produkt eller tjänst du skriver om

 och försök 
locka m

ottagaren till att ta kontakt m
ed er.

R
ollup handouts

R
ollup handouts är till för att skrivas ut på A

4 och som
 ett 

kom
plem

ent till rollupsen. På rollup handouts kan du skriva lite 
längre och m

er utförliga texter. O
m

 läsaren tar em
ot detta m

aterial 
betyder det troligtvis att den har tid för att läsa igenom

 det. Tid som
 

den inte har för en rollup.
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10
11

D
isposition

H
är är ett exem

pel på hur dispositionen, alltså den ordning du 
presenterar inform

ationen på, kan se ut.

H
uvudrubrik

M
er än bara ett sätt att förm

edla produktens nam
n. Skriv produk-

tens nam
n och någon egenskap hos den. Läsaren ska snabbt förstå 

vad m
aterialet handlar om

.

Ingress 
Ingressen ska sam

m
anfatta och inleda m

aterialet. H
åll dig kort och 

berätta till exem
pel om

 vilka som
 använder produkten eller hur 

m
ånga. K

ort och intressant inform
ation för läsaren.

U
nderrubrik 

H
är bör en konkret rubrik finnas. Till exem

pel kan du skriva ”B
e-

nefits” för att sedan göra en punktlista.

P
unktlista

En punktlista ger läsaren en tydlig bild av vilka fördelarna m
ed just 

er produkt är. Var inte rädd för att använda punktlistor m
en kom

 
ihåg att de är just det, punkt-listor. D

e ska alltså hållas väldigt korta 
och konkreta.

U
nderrubrik

En till underrubrik som
 inleder ett kortare stycke. R

ubriken kan 
vara till exem

pel ”Eperience” eller ”B
ackground”. 

K
ort stycke

Ett kort stycke som
 beskriver, om

 m
an utgår ifrån rubriken ”Expe-

rience”, varför produkten används och hur ni vet att den fungerar. 
K

anske uppgifter om
 ett annat företag som

 använder produkten 
eller siffror på hur m

ånga ni installerat.

E
ventuellt längre stycke 

Eventuella längre stycken, som
 då skrivs i Tim

es N
ew

 
R

om
an, bör ham

na på den nedre delen av m
aterialet. 

Läsaren ska själv få bestäm
m

a om
 den vill läsa vidare. M

en kom
 

ihåg att säga det du vill säga tidigt i m
aterialet. C

hansen att läsaren 
läser hela m

eterialet är liten.

B
ild

V
älj en bild som

 tydligt visar vad det är för produkt. B
ilden ska 

vara så ren som
 m

öjligt från störande objekt i bakgrunden.
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12
13

R
ubriker

H
uvudrubrik

R
ubriken är till för att ge läsaren en ingång i m

aterialet. Skriv där-
för inte bara produktens nam

n. Skriv gärna produktens nam
n och 

något användningsom
råde. 

Exem
pel: Skriv hellre ”Q

uiver - container for storing and 
transporting defect fuel rods” än bara ”Q

uiver”. 

Färgen på huvudrubriken bör vara vit m
ed en svart skugga. D

å står 
rubriken ut bra från bakgrunden. 
Skuggan är förinställd i InD

esign-m
allen.

U
nderrubrik

K
ontraster i ett m

aterial skapar läsintresse och fångar uppm
ärk-

sam
heten hos en läsare. U

nderrubriken bör därför vara av en annan 
färg än huvudrubriken. Sätt gärna underrubriken i blått. D

en blå 
färgen är förinställt under valet underrubrik i Paragraph Styles. Se 
m

er i m
allen.

A
ndra underrubrik

Ska du använda ytterligare en nivå av rubriker finns det i InD
esign-

m
allen en ”andra underrubrik” att välja i Paragraph Styles. D

en är 
då grön för att skapa ytterligare kontraster i m

aterialet och för att 
återknyta till det gröna lövet i W

estinghouse grafiska profil.

R
ubrik i flera rader

Ska du skriva en rubrik som
 m

åste delas in i flera rader, försök då 
få den undre raden att bli längre än den övre. D

å blir balansen i 
rubriken bättre.

E
xem

pel rubrik i flera rader

Q
uiver - container for storing 

and transporting defect fuel rods

E
xem

pel rubriksättning

H
uvudrubrik

U
nderrubrik 

A
ndra underrubrik
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14
15

R
adavstånd i rubrik

R
ubriker som

 består av flera rader kan ibland falla isär. R
ubriken 

kan då verka osam
m

anhängande och se gles ut. D
et stör läsaren. 

För att förhindra det kan m
an m

inska radavståndet i en rubrik.

Ä
ndra färg, radavstånd eller typsnitt för rubrik

Se hur du ändrar färg, radavstånd eller typsnitt på sida 6.

E
xem

pel radavstånd rubrik

Q
uiver - container for storing 

and transporting defect fuel rods

Q
uiver - container for storing 

and transporting defect fuel rods
R T

B
rödtext

Texten på en rollup bör vara relativt kort. En rollup är till för att 
fånga uppm

ärksam
heten hos en läsare och läses ofta av personer i 

rörelse. H
åll därför texten kort och tydlig. B

eskriv fördelarna m
ed 

produkten tidigt.

Typsnitt i brödtext 
R

ollup
K

orta stycken
På rollups fungerar så kallade linjära typsnitt bra. Till exem

pel 
A

rial som
 är ett av de typsnitt som

 W
estinghouse använder sig av. 

Linjära typsnitt passar sig bäst till korta texter till exem
pel punkt-

listor och korta texter. D
e kortare och säljande texterna bör kom

m
a 

på den övre delen av rollupen. 

Längre stycken
På rollups ska du försöka att använda dig av kortare stycken och  
typsnittet A

rial så m
ycket som

 m
öjligt.

V
ill du skriva längre stycken på rollupen bör de skrivas på den 

nedre delen av rollupen. A
nvänd då Tim

es N
ew

 R
om

an. D
et är 

en antikva som
 passar sig bättre för längre texter då ordbilden blir 

tydligare för den som
 läser. 

R
ollup handouts

På rollup handouts passar sig Tim
es N

ew
 R

om
an bättre än på 

rollups. A
nvänd därför Tim

es N
ew

 R
om

an i all brödtext. 
Punktlistor kan fortfarande sättas i A

rial. 
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16
17

B
ilder

S
torlek

R
ollups är stora m

aterial. D
ärför krävs bilder m

ed hög upplösning. 
B

ilder som
 ser bra ut i liten skala kan bli väldigt pixliga när de 

ham
nar på en rollup. 

Val av bild
O

m
 du har tillgång till fotografier av produkten är det att föredra. 

B
ilden bör då vara så ren som

 m
öjligt. D

et bör alltså inte finnas 
något på fotografiet förutom

 produkten som
 kan störa den som

 tit-
tar på det. Ä

r det en m
indre del av en produkt eller en produkt som

 
du av annan orsak inte kan använda fotografier för fungerar också 
C

A
D

-bilder.

Försök att inte växla m
ellan olika sorters bilder. A

lltså: blanda inte 
fotografier m

ed C
A

D
-bilder. D

et ger ett rörigt intryck och den som
 

tittar på m
aterialet kan tro att det handlar om

 olika produkter.

P
ositionering av bild

D
et bör vara tydligt vilken text som

 beskriver vilken bild. Sätt 
därför alltid bilden i höjd m

ed texten. V
ill ni använda er av endast 

en bild kan texten också kom
m

a över bilden

S
lutord

Tack till m
in handledare Peter Johansson för all hjälp under arbetet. 

Tack till C
laes-G

öran H
ofling, H

olger Lapp, G
udrun H

olm
berg och 

Lena W
illm

an på W
estinghouse för stöd innan och under arbetet. 

Tack till M
y D

alenbäck som
 också gjorde sitt exam

ensarbete på 
W

estinghouse. 
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Westinghouse Fuel Service
Västerås
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Bilaga 2: Mallar i InDesign

S
teg-för-steg instruktioner.

S
teg-för-steg instruktioner.

Fördefinierade textattribut, till 
exem

pel rubrik, ingress och brödtext.
Instruktioner om

 hur användaren 
döljer instruktionslagret. E

tt lager 
som

 inte syns vid utskrift.
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Bilaga 3: Stödfrågor till intervju

Ålder?
Position?
År som anställd?
När har du kommit i kontakt med materilet?
Hur ofta kommer du i kontakt med materialet? 
Har du själv skapat liknande material någon gång?
Hur har du gått tillväga då?
Hur upplever du materialet?
Anser du att det finns anledning till en uppdatering av materialet?
Vad anser du syftet för materialet är?
Hur går du tillväga när du vill använda dig av materialet?
Hur går du tillväga när du vill ta fram nytt material?
Tycker du att det finns ett behov av riktlinjer/mall för att ta fram 
informationsmaterialet själv?
Ev. uppföljningsfråga: Hur skulle det då utformas?
Tycker du att materialet är tilltalande?
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Bilaga 4: Sammanfattning intervjuer 

Informant 1

•  40 år, försäljningsingengör, 3 år i företaget.

•  Kom i kontakt med materialet tidigast för två veckor sedan 
då Holger kom och visade det. 

•  Har inte skapat liknande material (varken roll-upsen eller 
internet pdf-erna), inte på denna arbetsplatsen men har till-
sammans med reklambyråer tagit fram liknande material på 
andra arbetsplaster. Har då varit med och tyckt till om både 
text och bild. 

•  Känner inte att han är så involverad i framtagningen av 
material som detta. Tror att det är produktlinjen (avdelning) 
som äger den här frågan. 

•  Upplever att de pratat länge om att ta fram material som 
detta. Blev förvånad när man kom fram med dessa, upp-
levde det som att de tagits fram ganska snabbt. 

•  Tycker att de nya är fräschare och bättre (har rätt logotyp 
tex) än de äldre som påminner om 60-talet. 

•  Generellt upplever han att det nya materialet är för tekniska 
och borde vara med säljande. Bilderna är för små och där-
för irrelevanta. Cad-bilder i sådant här material tycker han 
indikerar att produkterna är på utvecklingsstadiet och inte i 
bruk. Han vill ha riktiga bilder som visar effekten och nyttan 
av produkten. Rena bilder. Just nu är materialet för plottrigt. 

•  Syftet med detta material anser han är att vara en första in-
blick för kunden. Han vill kunna lämna kvar det efter första 
kundmöten och presentationer eller skicka med det i of-
ferter. Det ska inte vara så tekniskt och detaljerat. Det han 
anser att kunden vill ha är att veta vad det är för produkt, 
vilken nytta den har för dem och hur de tjänar pengar på att 
köpa den. Mer detaljer kan de få sedan, de brukar i nuläget 
alltid skicka en teknisk bilaga. Det ska handla om funktion 
istället för teknik.

•  Han tycker det kan vara en bra idé med en enklare och en 
mer teknisk del. Kanske en på var sida i produktbladet eller 
att man gör en folder. Eller så delar man upp delarna var 
för sig på skilda broschyrer. Den enklare, mer säljande är 
viktigast att ta fram. 

•  Han vill göra materialet mer tilltalande, bredda den gröna 
ramen, strukturera utformningen annorlunda. 

•  Han tror att produktbladen behöver uppdateras ungefär en 
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gång om året. Den nuvarande kontaktinformationen tycker 
han är onödig. Då är det bättre att haka på sitt visitkort när 
man överlämnar foldern. 

•  Han upplever att det finns behov av riktlinjer till dem som 
tar fram material som detta.

•  Han tycker att det finns stor förbättringspotential i materia-
let både visuellt och i texten.

Informant 2

•  35 år, produktansvarig för reaktorservice, fyra år i företaget.

•  Sällan, har inte kommit i kontakt med materialet så ofta. 

•  Har varit med och skapat material till en av roll-ups-broschy-
rerna. Tog då en mall i PowerPoint och gjorde om den till 
PDF. Annars tror han att man går via -- (CPD) för att ta fram 
material om produkter.

•  Syftet med materialet är att de ska vara som ett komple-
ment i kundkontakt. De ska sälja in produkten och Westing-
house.

•  De nuvarande tycker han fungerar rätt så bra. De ska inte 
vara för detaljerade och ha en enkel inledning. 

•  Behovet att förbättra dem finns absolut. Kanske ska det 
finnas (om det inte redan finns) någon som granskar dem 
innan de går ut så att kvalitén kan hållas hög. 

•  Han anser att det finns ett behov av riktlinjer men kanske 
framför allt en på avdelningen vars roll är att vara expert på 
hur material som detta ska se ut och utformas.  Just för att 
allt ska vara likt och hålla samma kvalitet.

•  Det nuvarande materialet finner han relativt estetiskt tillta-
lande. Han vill att det ska vara snyggt och säljande

Informant 3

•  43 år

•  Design Team Lead

•  Har varit med och tagit fram vissa av materialen. 

•  Använde materialet ganska ofta. Ett material skickade han 
till Belgien för en vecka sedan.

•  Materialet tycker informanten är en första överblick av vad 
de håller på med. Säger ingenting egentligen, ska bara vara 
en ögonöppnare. Sen när man börjar diskutera ska det 
finnas djupare material. Tycker att etiken inte är på topp i 
branschen. Folk snor idéer och struntar i patent. Man vill 
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marknadsföra och tala om hur bra man är men man vågar 
inte riktigt. Har varit med om saker även i Norden då folk 
gått till konkurrenter och bett om samma lösning billigare. 

•  Sen när man får en kund och märker att det är seriöst kan 
man släppa ifrån sig mer detaljerat material. Då tar man 
fram specialinformation för den kunden. 

•  När materialet ska användas går personen till en egen 
mapp och uppdaterar bilder i powerpointen. Vill att folk 
ska se vad presentationen handlar om och att kunden ska 
förstå att presentationen är gjord för den. 

•  Ibland tar man in externa för att ta foton. 

•  Tycker att det finns ett behov av riktlinjer. Det ska finnas 
flera typer av material, ett instegsmaterial och ett djupgå-
ende när man vill ha mer information. 

• Brukar kolla på andra westinghouse-bolag hur deras infor-
mationsmaterial ser ut. Sen snor man bra idéer och använ-
der dem själv.

• Konkurrenters informationsmaterial finns oftast på nätet. 
Det är likadant där att det är magert material i ett första 
skede. Informanten tycker att det ska vara så eftersom att 
etiken är som den är.

• Tycker det är jättebra att det kommer in någon utifrån som 
ser över materialet. 

Informant 4

• 55 år

• Teknisk ledare för produktområde kugg

• Har jobbat i 15 år på företaget

• Tycker att materialet idag är tråkigt

• Kommer i kontakt med materialet alldeles för sällan. Inte 
haft något aktuellt material på många många år. Pratat 
länge om att ta fram nytt material men inte blivit något.

• Tycker att man ska kunna ta med sig material till kund.

• Har informanten en powerpoint-presentation kan man 
skicka information efteråt. 

• Tycker att man ska kunna dela ut men också att det ska 
vara lätt att hitta för kunden, på nätet till exempel. Alldeles 
för svårt idag. Man hittar inte.

• Har skapat sånt här material.

• Använder powerpoint och lägger in bilder. 
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• Anser att materialet ska vara att kunna sälja. Ska vara så 
pass lockande. 

• Antingen kommer kunden till Westinghouse eller så åker vi 
till kunden. Det ska verkligen vara en eye-catcher. 

• Tycker att det finns ett behov, men det ska inte vara så 
styrt. Det ska finnas en guide som säger: så här är bra att 
göra. Men det ska inte vara hugget i sten. 

• Det är mycket lättare att ta till sig något om man får förkla-
rat varför man ska göra på ett visst sätt. 

• Känner inte till någon konkurrents material. När man åker 
ut på möten har man sett något någon gång. 

• Tycker att materialet tilltalar en för snäv målgrupp. Det 
skulle behöva nå en bredare skara. 

• En förenkling av materialet vore bra. Sen ett specifikt mate-
rial. 

Informant 5

•  38 år

•  Projektledare

•  1 1/2 år på företaget

•  Har producerat informationsmaterial en gång

•  Har aldrig använt sig av material, fanns inget material till-
gängligt. 

•  När informanten producerade materialet användes informa-
tion från en rollup som sedan placerades på en flyer. 

•  Tycker att informationen borde finnas på en flyer eftersom 
man har mer tid på sig med en flyer. Syftet är att fånga 
intresset hos kunden. 

•  Materialet är första-kontakt material. Bara till för att fånga 
intresse. Det är för lätt information. Materialet ska finnas på 
konferens eller mässa. 

•  Sen ska det finnas mer gedigen information. Då får man 
kontakta westinghouse och man tar informationen på ett 
möte eller skickar över specialinformation.

• Branschen är ganska konservativ. Blir långa diskussioner 
innan något händer. Sen vet också kunden ofta vad den vill 
ha. 

• Behöver inte vara så mycket information. Vissa produkter är 
hyllprodukter och vissa produkter behöver detaljdiskuteras. 

•  Det finns ett behov. Det här är också ett sätt att gå ifrån ett 
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personberoende, så att man inte behöver gå och fråga om 
hjälp hela tiden. 

•  Det är en konservativ bransch. Man lägger inte ut så mycket 
information.

•  Materialet måste kunna nå en bred målgrupp.

•  Måste vara tydlig med att nämna om en produkt är på kon-
ceptstadiet eller inte. Nämn fördelar. 

•  Tycker inte att materialet är så illa men allting kan bli bättre. 
Är noviser och ingenjörer hela bunten. Finns inte så mycket 
tanke bakom egentligen.

•  Bilder borde vara tydligare. Man förstår inte vad vissa visar. 

•  Positivt att vi får hjälp. 

•  Skulle man ställa sig på en mässa och lägga upp vårt 
material då får kunden ingen bra bild av Westinghouse. Inte 
enhetligt. 

Informant 6 

•  40 år

•  15 år på företaget

• Projektledare för framtagning av bränsleserviceutrustning

•  Kommer ofta i kontakt med informationsmaterialet. Vecko-
vis i alla fall.

•  Använder materialet när han behöver bifoga till kund, via 
mail eller utskrift. 

•  Skapar själv sånt här material ibland. 

•  Sånt här material ska finnas i korridoren eller på mässor 
och ska vara lätt att ta med sig. 

•  Använder sig av powerpoint när materialet tas fram. 

•  Vet inte vart materialet finns. Frågar runt tills man hittar det. 

•  Anser att det behövs riktlinjer och mallar. Det är bra. Inbillar 
sig att det kanske finns vissa redan men har ingen aning 
om vart de finns. 

•  Det här materialet ska man kunna ge till en kund. Eller så 
söker kunden upp det. Detta materialet ska vara lätt att 
hitta via hemsida. 

•  Tycker materialet är sådär idag. Ingen katastrof. Kan själv-
klart bli bättre. Är inte så enhetligt idag. 
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Bilaga 5: Frågeformulär utprovning (endast utprovn-
ing 2)
Frågor att svara på efter utprovning:
Namn (behandlas anonymt, bara för min vetskap):
Ålder:
Erfarenhet i InDesign:

Riktlinjer
Hur upplevde du riktlinjerna?
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
Var riktlinjerna tydliga?
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
Andra åsikter om riktlinjerna:

InDesign-mall
Hur upplevde du att jobba med mallen?
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
Hur upplevde du arbetsflödet? Det vill säga att klistra in från Word till InDesign.
Vilka svårigheter stötte du på?
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
Skulle du kunna tänka dig att använda riktlinjerna och InDesign-mallar i ditt arbete? 
Om ja, varför? Om nej, varför inte?
Andra åsikter om mallen:

Tack för din medverkan!
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Bilaga 6: Svar frågeformulär utprovning 2

Informant 1
ingen erfarenhet av InDesign sedan tidigare
Hur upplevde du riktlinjerna?
Riktlinjerna var bra och tydliga
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
Innehållet var också bra i den omfattning som jag 
använde dessa. Det var dock bra att ha lite stöd utöver detta första gången man ar-
betade i systemet. 
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
Informationen var högst relevant
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Jag tror inte att mer information krävs. Det blir i så fall aldrig läst. 
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
De var bra som det var. 
Var riktlinjerna tydliga?
Riktlinjerna var tydliga
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
Språket var enkelt och bra
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
Utformningen var också bra
Andra åsikter om riktlinjerna:
Inga övriga åsikter om riktlinjerna.

Informant 2
ingen erfarenhet av InDesign sedan tidigare. 
Hur upplevde du riktlinjerna?
Bra
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
OK
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
OK
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Nej
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
NEj
Var riktlinjerna tydliga?
Inte helt
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
OK
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
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Skulle behöva titta på dem igen. Bättre om man får lite tid för sig själv 5-10 minuter 
och sedan en introduktion. 
Hur upplevde du att jobba med mallen?
Till en början osäker men med tiden bättre - se förra frågan.
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
OK
Hur upplevde du arbetsflödet? Det vill säga att klistra in från Word till InDesign.
Bra efter ett tag.
Vilka svårigheter stötte du på?
Blandade ihop olika verktyg till en början. Hade varit bra med egenstudie en stund. 
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
OK
Skulle du kunna tänka dig att använda riktlinjerna och InDesign-mallar i ditt 
arbete? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
Ja, absolut. De kommer vara till stor hjälp nästa gång jag ska ta fram ett konferens-
material t.ex. 

Informant 3
Ingen tidigare erfarenhet av InDesign
Hur upplevde du riktlinjerna?
bra att använda då man har funderingar om olika funktioner i programmet
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
Grundläggande
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
Jag som aldrig använt programmet behövde dessa. För en som har lite mer koll på 
liknande program är de kanske inte lika nödvändiga.
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Svårt att säga. För denna mall räckte de mer än väl tror jag nog.
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
Om syftet är att kunna fortsätta efter denna ”introduktion” ska de nog inte tas bort 
något.
Var riktlinjerna tydliga?
ja, de förklarade ämnena väl. Blev nästan förvirrad! 
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
Det var bra! Svävade inte ut eller var tråkigt
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
- Bra att de var uppdelade i mindre stycken.
Andra åsikter om riktlinjerna:
- Vet ej, men blev nästan förvirrad av all information. Tror kanske inte jag skulle bör-
jat med att försöka läsa igenom allt så noggrant 
Hur upplevde du att jobba med mallen?
- Smidigt när man väl kommit in i programmet.
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
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- De var tydliga
Hur upplevde du arbetsflödet? Det vill säga att klistra in från Word till InDesign.
- Trög i starten, när man väl förstod arbetsgången var det smidigt
Vilka svårigheter stötte du på?
- Starten, att man var tvungen att välja rätt verktyg för att t.ex. kopiera in text. När 
man väl kom över förstå-att-allt-inte-bara-sker-av-sig-självtröskeln gick det mycket 
bättre!
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
- Tydliga, svårt att göra helt fel trots att man inte kan programmet. Bör vara lättare 
för andra personer att kunna göra ”blad” som är helt inne i Westinghouse formatmall.
Skulle du kunna tänka dig att använda riktlinjerna och InDesign-mallar i ditt 
arbete? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
- Ja, då jag inte har någon tidigare erfarenhet av InDesign behöver jag nån typ av mall 
för att kunna utföra liknande typ av arbete. Annars skulle det ta mycket längre tid 
bara för att komma in i de olika funktionerna.

Informant 4
Ingen tidigare erfarenhet av InDesign
Hur upplevde du riktlinjerna?
Tillräckliga
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
Enkla tydliga
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
Bra relevans
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Nej, inte vad jag vet nu
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
Nej
Var riktlinjerna tydliga?
Ja
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
Inga synpunkter
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
Korta och koncisa
Hur upplevde du att jobba med mallen?
Enkelt
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
Relevanta
Hur upplevde du arbetsflödet? Det vill säga att klistra in från Word till InDesign.
Inga problem
Vilka svårigheter stötte du på?
Fick läsa instruktionerna två gånger för att förstå vid något tillfälle
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
Bra
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Informant 5
Ingen tidigare erfarenhet av InDesign
Hur upplevde du riktlinjerna?
Enkelt att läsa 
Hur upplevde du riktlinjernas innehåll? 
Mycket användbart 
Hur relevant var informationen i riktlinjerna?
Om man skulle välja egna stiler, färger eller bilder och inte bara utgå från mall tycker 
jag den var bra. Man fick en enkel och snabb bild av hur man ska gå tillväga utan att 
behöva läsa en massa onödigt.
Borde det vara mer av någon information? I så fall, vad?
Inte vad jag kan komma på direkt.
Borde det vara mindre av något annat? I så fall, vad?
Tyckte informationen var tillräcklig, i alla fall för det jag har gjort under testet
Var riktlinjerna tydliga?
Ja, enkel att förstå
Hur upplevde du språket i riktlinjerna?
Lättläst
Hur upplevde du utformningen av riktlinjerna?
Inget onödigt
Hur upplevde du att jobba med mallen?
Rörigt vid första intrycket men väldigt enkelt efter hand
Hur upplevde du instruktionerna i mallen?
Rakt på inget onödigt
Hur upplevde du arbetsflödet? Det vill säga att klistra in från Word till InDesign.
Lite rörigt men tar man det lugnt så tror jag det ska gå bra.
Vilka svårigheter stötte du på?
Inget direkt
Skulle du kunna tänka dig att använda riktlinjerna och InDesign-mallar i ditt 
arbete? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
Ja, absolut, jag gillar konceptet med mallar när man som jag inte har tid att göra egna 
snygga mallar.
Andra åsikter om mallarna:
Enkelt över lag
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Bilaga 7: Full p-matris
P-matris 
Jag förde in den information jag fått om det material Westinghouse använder sig av 
idag i P-matrisen. Jag ville få en överblick av vad syftet med texten var och vem skri-
benten och läsaren är. Det har jag sedan jobbat efter i mitt vidare arbete. 

Skribentroll
I ett informationsmaterial av den här sorten är skribenten ofta en expert. En expert 
är i detta sammanhang en person som skriver ”utifrån sina egna kunskaper” (Melin 
& Lange s.23) 

Skribentsyfte
Materialet ska informera och vara intresseväckande för läsaren. Läsaren, alltså mot-
tagaren av materialet, ska vilja gå vidare med kontakten för att få djupare information 
eller träffas för ett möte. Man kan alltså säga att skribentsyftet är informativt.

Läsarroll
Materialet ska nå ut till kunder. Melin och Lange benämner kunder och levarantörer 
för företag som en egen kategori: ut.

Läsarsyfte
Varför tar läsaren materialet i sin hand? Här delas materialet ut på mässor och lik-
nande samt finns som ett material som kunder själva kan söka upp om de vill få 
information om en produkt. Läsarsyftet är således frivilligt användande.

Medium
Jag skulle vilja kategorisera detta material som Fina trycket som Melin och Lange ut-
trycker det. Det är ett material som ska tryckas på fint papper med exklusiv finish.  
 Jag kan applicera de kursiverade orden under rubrikerna ovan på P-matrisen. 
Då får jag en överblick av texten och dess syfte. Jag kan sedan jämföra mitt upplevda 
syfte av materialet med det syfte företaget och de anställda uttrycker att det borde ha.


