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Abstract 
 

The purpose of this study was to develop a design pattern for a manual 

that corresponds to the conditions of the international EU-funded 

Caddies project. The Caddies-project is working with issues regarding 

communication among inhabitants and their housing company, local 

cooperation and involvement of and between the inhabitants.  

This work is a qualitative case study. The design process is described step 

by step. In order to create a user-centric design, the starting point was to 

get to know the target group and develop a pattern based on their needs. 

Therefore, a fictional audience representative (a persona) is used, and a 

fictitious scenario about how the persona would use the manual was 

created.  

A design workshop was held early in the designers work to get an idea of 

what the audience is attracted to. Based on the results from the workshop, 

three concepts were designed and subsequently tested on the target 

group through interviews. The design was then developed from the 

interview results. The description of the design pattern is divided using 

the headings style and feel, layout, format, colors and fonts. It is 

supplemented with a sample solution that is presented visually and with 

text.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett designmönster till en 

manual som motsvarar det internationella EU-finansierade Caddie-

projektets förutsättningar. Caddie-projektet arbetar med frågor rörande 

kommunikation mellan boende och deras bostadsbolag samt lokalt 

samarbete och deltagande av och mellan de boende. 

Detta arbete är en kvalitativ fallstudie. Designprocessen är beskriven steg 

för steg. För att skapa en användarcentrerad design är utgångspunkten i 

arbetet att lära känna målgruppen och utveckla ett mönster utifrån deras 

behov. Därför har en fiktiv målgruppsrepresentant (en persona) använts 

och ett påhittat scenario som handlar om hur målgruppsrepresentanten 

skulle använda manualen har skapats. En designworkshop hölls tidigt i 

arbetet för att börja få en uppfattning om vad målgruppen attraheras av. 

Utifrån resultatet efter detta tillfälle togs tre koncept fram som i sin tur 

testades på målgruppen genom intervjuer. Designmönstret togs sedan 

fram utifrån intervjuresultat. Beskrivning av designmönstret är uppdelat 

under rubrikerna stil och känsla, layout, format, färger och teckensnitt. Det 

är kompletterat med ett exempel på lösning som presenteras visuellt samt 

med text.  
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Förord  

Jag vill tacka Caddie-teamet för att jag fick arbeta med manualen som 

presenterar resultatet från deras projekt. Det har varit en lärorik och rolig 

resa. Min handledare från projektet, Anna Kanervo, har varit hjälpsam 

med att ge information och hjälpt mig att få kontakt med personer från 

målgruppen vilket har underlättat i arbetet. Under resans gång har det 

betytt mycket att många av Caddies-teamet, i både Norrköping, Riga och 

Helsingfors visat stort engagemang i mitt arbete. Att ha fått möjlighet att 

resa till Helsingfors för att träffa hela projektgruppen och hålla i en 

designworkshop är något som jag är glad över och tar med mig som 

merit. 

Tack också till alla personer som tog sig tid och ställde upp som 

intervjudeltagare. Min handledare på Linköpings Universitet, Jonas 

Lundberg ska också ha tack för hjälp av upplägg av rapporten och 

finputsning av arbetet. Till sist vill jag tacka alla som hjälpt mig genom 

att komma med konstruktiv kritik av examensarbetet och som med detta 

gjort att ett bättre resultat uppnåtts. 

 

 

 

Anna Jonsson 
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1 Bakgrund och inledning 
 

Hyresbostäder i Norrköping koordinerar ett internationellt EU-finansierat 

projekt kallat Caddies, www.caddiesproject.eu. Projektet arbetar med frågor 

rörande kommunikation mellan boende och deras bostadsbolag samt lokalt 

samarbete och deltagande av och mellan de boende.  

Hyresbostäder i Norrköping är huvudaktören och de två andra parterna 

kommer från Riga i Lettland och Helsingfors i Finland. Huvudaktören är ett 

företag, i Helsingfors är det en organisation och i Riga är aktören en del av 

kommunen.  

Projektet har pågått sedan mars 2009 och nu, 2011, är projektets sista år. 

Under projekttiden har gruppen behandlat frågor om vad ”vanliga” 

människor och lokala aktörer kan göra för att deras livsmiljö ska bli bättre. 

Invånarna vill ofta ta del av olika processer i stadens utveckling men 

samarbetet är inte alltid så lätt. Projektets roll har varit att testa en stor 

mängd olika och innovativa metoder för att göra processen smidigare och till 

nytta för alla inblandade. Resultatet från projektet är metoder att använda 

för att göra invånare delaktiga och motivera dem till att agera för att förändra 

situationen i deras bostadsområde. (Kanervo, 2010) 

 

En Caddie är, i Caddies-projektet, en metafor för en person som arbetar 

tillsammans med andra för att de ska få ett bra resultat, så som en caddie gör 

för en spelare på golfbanan. En caddie bär klubborna, kommer med åsikter 

grundade på sin expertis angående vilka klubbor som bör användas och 

arbetar som ett stöd på olika sätt för golfspelaren. Att arbeta för att skapa 

engagemang, komma med expertis och arbeta som stöd på olika sätt är det 

som en Caddie i Caddiesprojektet gör och det är därför som just namnet 

Caddies har tagits. (Kanervo, 2010) 
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Ett mål som Caddies projektgrupp har, är att skapa en manual samt en 

metod, toolbox, för lokalt nätverkande, kommunikation och visionalisering. 

Manualen är en sammanfattning av arbetet som har gjorts under projektet 

samt en presentation av resultatet. Toolboxen ska på ett sätt som inte än är 

bestämt, ge mer konkreta verktyg till hur resultatet ska användas. Caddies 

ambitiösa mål är att finna innovativa och attraktiva koncept för dessa 

produkter. (Kanervo, 2010) 

 

Caddies-teamet ville ha hjälp med att ta fram en manual som syns i mängden 

av liknande material. Det är här detta examensarbete kommer in i bilden. 

Framtagandet av toolboxen, som också är Caddies mål att ta fram, är något 

som inte täcks in av examensarbetet. (Kanervo, 2010) 

 

Hur man ska tänka angående färg, form, bild och layout finns det många 

teorier kring. Om denna inspirationsmanual kommer att kallas för manual i 

slutändan, då den antagligen kommer att skilja sig mycket från traditionella 

manualer, återstår att se. Dessa funderingar kommer att till viss del 

behandlas i arbetet.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett designmönster till manual 

för Caddies-projektet. Denna manual ska kommunicera det huvudsakliga 

resultatet från projektet. Manualen ska inspirera läsaren till att ta egna 

initiativ för att få boende att involvera sig i att förbättra sin närområdesmiljö.  

 

1.1.1 Definition av begreppet manual 

Begreppet manual används genom hela denna uppsats för att beskriva 

trycksaken som skapas med hjälp av arbetets resultat. Manual i detta 
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avseende betyder resultat från ett tidigare projekt som presenteras på ett sätt 

som ska leda andra att arbeta utefter stegen som presenteras. Att resultatet 

delvis är presenterat som en ”steg för steg”-metod som läsaren kan följa är 

bärande för denna definition av manual. 

 

1.1.2 Designmönster 

Enligt Arvola (2006) beskriver ett designmönster ett återkommande problem, 

dess kontext, krafter som påverkar situationen och en lösning till problemet. 

Riktlinjerna som löser problemet är beskrivna på ett generellt men konkret 

sätt som gör att det går att designa på olika sätt även om samtliga utgår från 

mönstret. Det är viktigt att ett designmönster är tydligt så att det även kan 

hjälpa noviser att delta i designen. Ett designmönster kan ses som en 

arbetshypotes då varje mönster representerar den nuvarande förståelsen av 

vad det bästa sättet är att lösa ett beskrivet problem. Det är därför viktigt att 

ett designmönster är tydligt, går att dela med sig av och är debatterbart. Det 

finns många sätt att beskriva ett designmönster (Arvola, 2006).  

 

Att en bild av en lösning finns presenterad är nödvändigt för att kunna 

förstå designmönstret, menar Manding. Bilder är bra och av vikt då de ger 

mer information än text. Det är viktigt att text kompletterar bild och tvärtom. 

För att visa på hur det går att använda mönstret kommer bilderna att stötta 

textbeskrivningen. Lösningen som presenteras är bara en av alla lösningar 

som kan skapas med mönstret. (Manding, 2001) 

 

Människor har presenterat designmönster på olika sätt och i detta arbete 

visas designmönstret på ett sätt som är designerns tolkning av 

designmönster. Denna tolkning är baserad på faktor nämnda ovan, vilket gör 

att det är anpassat till examensarbetets givna förutsättningar.  
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1.2 Problem och kontext 
Det finns en hel del oinspirerande, gråa och trista manualer från EU-

finansierade projekt i dagsläget. Världen är full av olika ”deltagande 

manualer” som mer eller mindre påminner om varandra och som inte fyller 

sitt syfte att sprida lärdomar från projektet. (Kanervo, 2010). 

Designmönstret som ska tas fram för att göra det lätt att bryta denna trend 

kommer att utvecklas utifrån Caddies-gruppens mål och förutsättningar. 

Den färdiga produkten som skapas utifrån design mönstret kommer att 

finnas tillgänglig för målgruppen. Manualen ska kunna användas som ett 

hjälpmedel i målgruppens arbete med frågorna som manualen tar upp (för 

mer detaljer se inledning).  

 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställning kommer att besvaras i uppsatsen 

 

-   Hur bör ett designmönster utformas för att ge riktlinjer vid skapandet 

av en manual för Caddie-projektet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gäller i arbetet med manualen. Textmaterialet som 

ska presenteras i manualen levereras färdigt från Caddies-teamet. De texter 

som ska vara med i manualen bestäms också av Caddies-teamet, då det är de 

som är tillräckligt insatta i vilket material som finns. Uppdelningen av texter 

görs av Caddies-teamet av samma anledning.  

 

Bildmaterial till manualen finns i en databas. Behöver nya bilder tas för att 

stödja konceptet kommer Caddies att ta fram dessa. 
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Fokus i denna uppsats kommer att ligga på att beskriva ett noggrant 

tillvägagångssätt vid skapandet av ett designmönster för denna manual. 

Manualen ska i första hand skapas för att tryckas. 

Frågan om papperskvalitéers påverkan på en tryckt manual för ett projekt 

med Caddies-projektets förutsättningar kommer inte att tas upp i detta 

arbete. 

 

1.5 Rapportens målgrupp 
Rapporten riktar sig till de som ämnar ta fram en deltagande manual med 

Caddiesprojektets förutsättningar. 

 

1.6 Målgrupp för manualen  
Den primära målgruppen är människor som arbetar med frågor rörandes 

kommunikation, utveckling och interaktion i samhällsfrågor. Dessa är 

personer som arbetar på kommuner, företag, föreningar, 

intresseorganisationer och liknande. Dessa personer kan leva runt om i hela 

EU. 

1.6.1 Personan Herman 

Personan Herman är framtagen av Caddies-projektet.  

Herman Vogel bor och arbetar i Klagenfurt i Österrike. Han är 30 år och har 

dottern Sarah på två år, tillsammans med sin sambo Claudia. Det viktigaste 

för Herman är hans familj och då de har två syskon var blir den vid 

medräkning av både Hermans och Claudias föräldrar, syskon och syskonens 

respektive ganska stor. De har många familjesammankomster och träffar 

även en del vänner regelbundet så de har ett ganska stort socialt nätverk.  

Att spendera tid och leka med sin dotter Sarah är något han tycker är roligt 

och viktigt. Herman tycker om att röra på sig och springer ungefär tre gånger 
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i veckan. Han gillar att göra aktiviteter som att bergsvandra och hoppa 

fallskärm. Personer i hans omgivning beskriver honom som en positiv och 

framåt person. 

Herman arbetar på kommunen i Klagenfurt med samhällsfrågor som 

utveckling av bostadsområden. Han anser själv att mycket av hans arbete går 

ut på att finna lösningar som gynnar boende i de områden i staden som han 

arbetar med samtidigt som han ser till samhället i stort. Att arbeta fram 

lösningar som är så bra som möjligt samtidigt som de är kostnadseffektiva är 

också en utmaning. Herman tycker mycket om sitt jobb, han tycker om den 

variation som det innebär, att ha kontakt med så många människor dagligen 

och att jobba med projekt som det oftast blir. Han är en drivande person 

som arbetar för förändring och tycker att det är viktigt han jobbar för att 

göra positiva förändringar för andra människors trivsel. Därför tycker han att 

det är viktigt att involvera de boende för att få reda på vad de tycker behöver 

förändras, förbättras och hur detta bör göras. Han tror också att genom att 

involvera människor går det att skapa en gemenskap mellan invånarna vilket 

i sig också kan skapa trivsel.  

Herman har mycket att göra på jobbet, vilket delvis beror på att han tar på 

sig mycket arbete. Denna arbetslast gör att han inte har tiden att fundera på 

vilka olika redskap som kan användas för att nå ut till invånarna och få dem 

involverade samt att testa dessa. Detta leder till att han inte kommer sig för 

att involverar invånarna alls mycket. (Kanervo, 2010) 

 

Hermans mål 

• Involvera invånarna i frågor som rör deras bostadsområde 

• Öka gemenskap i invånarnas område 

• Öka trivseln hos individen 

• Få tillgång till en tydlig metod eller flera tydliga metoder hur de översta 

punkterna kan uppnås 
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(Kanervo, 2010) 

 

1.7 Krafter  
Med krafter menas de faktorer som påverkar situationen. Ett EU-finansierat 

projekt går under en sträng budget och behöver ett godkännande för de 

flesta av kostnaderna. Enligt regler måste ett sådant projekt även upphandla 

när det gäller att köpa in mer kostsamma ting/tjänster och välja det billigaste 

alternativet. Detta tror designern kan leda till att design för dessa manualer 

blir en fråga som hamnar i skymundan. Att skapa en enkel och trist manual 

utefter en rapportmall eller enligt ett utförande som liknar en rapport är då 

ett snabbt och billigt sätt att presentera resultatet från projektet. Dock 

kommer denna manualrapport bara att eventuellt läsas av någon som arbetar 

på EU och inte vara intressant eller inspirerande för målgruppen. Det blir 

en bara-därför-att manual som kan göra att projektets resultat skyms och blir 

bortglömda. 

Caddiegruppen vill att deras manual ska läsas av målgruppen och nå ut med 

sitt budskap. Självfallet är det många andra som vill synas i mängden av 

informationsmaterial. Detta gör att det kan bli en konflikt mellan vilka 

informationsmaterial som målgruppen väljer att läsa och att få fram och vilka 

budskap som tas emot av mottagaren. 

Då Caddies har parter i tre länder påverkar detta situationen. Detta kan dels 

påverka genom kulturbarriärer samt språkbarriärer.; att kommunikation och 

marknadsföring görs på olika sätt i olika länder och att folk tar till sig 

information på olika sätt.  

När det är många intressenter är det många röster som ska få säga sitt och 

personer som ska få känna sig hörda.  

 

I dagsläget finns en mångfald av EU-manualer. Genom en enkel google-
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sökning på detta ser man att de flesta är grå och som inte inbjuder till 

läsning. Det kan vara så att de flesta endast är skapade för att vid avslutet av 

ett EU-projekt måste resultat presenteras och då görs detta på det lättaste 

sättet. Med detta i åtanke är det av vikt att skapa ett designmönster som är 

tydligt, enkelt att ta till sig och tillämpa.   
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2 Metod 
Detta designarbete är baserat på en kvalitativ fallstudie. Arbetet undersöker 

hur litteratur står sig i förhållande till verklighet; vad anser insatta personer 

om vad personan vill se, hur reagerar de på olika stilar och koncept, är 

frågor som kommer att besvaras.  

 

Att en metod är kvalitativ innebär enligt Larsson (1986) att det är kvalitéer 

och egenskaper som är i fokus. Som jämförelse tar forskningsmetodik, som 

inte är kvalitativ utan, kvantitativ upp hur det på ett korrekt sätt går att ta 

reda på fördelningen av en egenskap eller söka att fastställa orsaken till 

något (Larsson, 1986). Då detta examensarbete inte ämnar undersöka 

fördelningen av kvalitéer och att dra generella slutsatser passar sig därför 

inte en kvantitativ analys. 

Enligt Alan Bryman behandlar ofta fallstudien en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa metoden (Bryman, 2008). Denna studie har några 

kvantitativa inslag men dessa är så små att de inte tas i beräkning i detta 

arbete. 

 

En fallstudie definieras enligt Sharan Meriam (1994) som en undersökning 

av en specifik företeelse. Det kan vara en händelse, ett skeende, en social 

grupp, en person eller en institution. Vad som är avgörande för om fallstudie 

är det som är bäst för att undersöka något av intresse är om det går att 

identifiera ett avgränsat system (Meriam, 1994). Då denna designstudie har 

ett specifikt uppdrag som studeras på djupet under en bestämd tidsperiod 

finns ett avgränsat system. En fallstudie kan visa på vad som bör och inte bör 

göras i en liknande situation, behandla en specifik situation samtidigt som 

den tar upp ett generellt problem och den kan (men måste inte) påverkas av 

skribentens värderingar (Merriam, 1994 s.27). Detta passar mycket bra in på 

arbetets art och därför väljs detta studiesätt. 
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Diskussioner huruvida reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en 

kvalitativ undersökning har många kvalitativa forskare haft. Bryman menar 

att vissa forskare anser att begreppens betydelse inte ska ändras från den 

ståndpunkt som finns i kvantitativa forskningen utan bara lägga mindre 

fokus på mätning (Bryman, 2008 s. 351-352). En annan ståndpunkt som vissa 

forskare har är att kvalitativa studier ska bedömas utifrån helt andra kriterier 

än de som kvantitativa forskarna använder sig av. Det är den ståndpunkten 

som fokus ligger på i detta designarbete då det annars är svårt att komma 

fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Det kan alltså 

finnas många beskrivningar av denna verklighet. Enligt Bryman föreslår 

Guba & Lincoln två grundläggande kriterier för bedömningar av en 

kvalitativ undersökning. Dessa är vederhäftighet eller tillförlitlighet och 

äkthet (Bryman, 2008).  

Tillförlitligheten består av fyra kategorier vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2008). Trovärdigheten kommer i detta arbete komma från att 

använda god och tillförlitlig referenslitteratur, tester kommer att göras med 

personer ur målgruppen och resultat kommer rapporteras till personer ur 

den sociala verkligheten för att bekräfta att verkligheten är uppfattad på rätt 

sätt. Huruvida resultaten är överförbara, helt eller delvis, till en annan miljö 

kommer att diskuteras. Genom att säkerhetsställa att det skapas och finns 

fullständig redogörelse för alla faser i processen skapas pålitlighet. Detta 

görs i detta projekt genom att bland annat problemformulering, val av 

undersökningspersoner och anteckningar från intervjuer finns 

dokumenterade. Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att det inte går 

att vara totalt objektiv men att en säkerhetsställning att agerandet har skett i 

god tro ska göras (Bryman, 2008 s. 355).  
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Då Caddies-projektet involverar parter i Sverige, Finland och Lettland 

kommunicerar de sinsemellan på engelska. Detta gör att visst material i 

bilagorna i detta arbete är på engelska.  

  

I detta arbete kommer designern att använda sig av målinriktade 

urvalsprocesser, semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Dessa val 

beskrivs under designprocessen (2.2).  

 

2.1 Insamling av material 
Information om Caddies-projektet fås från projektgruppen samt genom 

projektets hemsida, www.caddiesproject.eu.  

En litteraturgenomgång kan dra upp riktlinjer för en undersökning (Meriam, 

1994 s. 75). Det är också så den kommer att användas i detta arbete. 

Litteraturen kommer främst att användas i teori- och layoutdelen och 

innefattar litteratur från olika områden men som alla är relevanta för arbetet 

med denna designprocess och framtagandet av designmönster. Det är 

områden som designprocessen, brainstorming, layout, typografi och 

kommunikation. Genom att studera teori fås en bra grund för att göra 

praktisk arbete. (Bell, 2007 s. 67) 

 

Material som ska användas som inspirationskällor kommer att inhämtas från 

olika håll. Broschyrer från konstmuseer, designmagasin och olika 

reklammaterial är exempel på tryckt material. Andra källor är designbloggar 

och web-magasin.   

 

2.2 Designprocessen 
Grafisk Kokbok tar upp vad som behövs has i åtanke vid en 
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trycksaksframställning. Den presenterar de olika delarna av arbetet, steg för 

steg, vilket gör att det är lämpligt att utgå från grafisk kokboks steg i detta 

arbete. 

En designprocess börjar från noll. Det finns åtta steg enligt Johansson m.fl. i 

det grafiska produktionsflödet och detta arbete kommer endast att ta upp de 

första fyra nämligen strategiskt arbete, kreativt arbete, bild och text samt layout 

(Johansson m.fl., 2008). 

 

I det första steget, strategiskt arbete, ställs frågor som ”Vad går arbetet ut på”, 

”Vad ska uppnås” och ”Vem eller vilka ska nås”. Andra frågor som ska 

besvaras handlar om vad designern vill att mottagaren ska göra med 

trycksaken och vad ska den kommunicera. Det är också i detta steg som 

beslut tas om det är en trycksak eller något annat som ska produceras. 

(Johansson, 2008 s. 11). När detta examensarbete startas har detta steg 

genomförts och vad produkten som skapas med designmönstret ska 

kommunicera, syftet och målgruppen har definierats. Att det ska resultera i 

en trycksak är också bestämt.  

 

Det andra steget, kreativt arbete, handlar mycket om pedagogik, upplägg, 

skissarbete och grafisk utformning. Frågor som ställs är ”Vad är det för 

trycksak som ska göras”, ”Hur ska den se ut” samt ”Hur ska den användas” 

(Johansson, 2008 s. 11). 

Genom att finna information och att designern läser in sig, startar projektet. 

Informationen som inläses är om Caddieprojektet, målgruppen och 

manualer. Efter denna bakgrundsgenomgång fortsätter processen genom 

brainstormning, vidare arbete på idéer och kreation. Detta kallas för att 

arbeta divergent i designprocessen. Det är viktigt i detta stadie att inte 

hämma kreativiteten och att arbeta utifrån devisen inget är rätt eller fel då 

alla idéer är ”bra” idéer och det handlar om att samla så många som möjligt 
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(Buxton, 2007). Utifrån personan kommer ett framtidsscenario att tas fram 

för att ligga som stöd i arbetet (Goodwin, 2009). 

I denna divergenta del kommer designern att brainstorma, skriva ner intryck 

och idéer, samla på sig befintliga manualer och andra trycksaker som kan 

inspirera. Bilder kommer att samlas i ett dokument. Idéer kommer att gås 

igenom och alla konceptidéer tas sedan i beaktning, får nya infallsvinklar, 

kombineras och utvecklas.  

 

Workshop-tillfället kommer att hållas tidigt i projektet. Urvalsprocessen är 

målinriktad då de personerna som kommer att delta är individer som är 

direkt knutna till forskningsfrågan (Bryman, 2008). Deltagarna är människor 

som arbetar med projektet från alla tre länderna samt några andra 

involverade från hyresgästföreningar. Vid detta tillfälle kommer 

designsituationen att studeras. Målet med detta tillfälle är att studera vad 

deltagarna anser att personan attraheras av och vill ha för design på 

manualen.  

Grundidéerna som deltagarna ska få arbeta med ska inte se färdiga ut. Detta 

för att deltagarna ska få tänka och spinna vidare själva, då kommer 

grundtanken att bedömas (Buxton, 2007). Detta kommer att vara ett bra 

tillfälle att få gruppen att känna att de är delaktiga i processen samt att få 

värdefull feedback och nya infallsvinklar. Därför är det viktigt att detta 

tillfälle planeras ordentligt. Det kommer också att vara intressant att se om 

designtänket är olika mellan de tre länderna och om det kommer att vara 

något som behöver tänkas på i arbetet. 

 

Efter workshopen kommer resultatet att analyseras med Tematisk analys. 

Denna analysmetod går ut på att olika teman och subteman extraheras. 

Sedan organiseras data upp utifrån dessa teman för att göra resultatet 

greppbart (Bryman, 2008). Genom detta kommer ett huvudkoncept att väljas 
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för att arbetas vidare med. Utifrån resultaten kommer ytterligare steg i 

processen. När detta huvudkoncept är valt kommer nya idéer kring det att 

arbetas fram för att komma närmare slutresultatet. 

 

Designprocessens konvergenta del är en iterativ process. Varje steg är en 

finjustering av den förra och gör att ett nytt steg tas närmare slutprodukten. 

Iterativ process är en form av justering och validering snarare än utforskning 

(Buxton, 2007) Det är alltså ett återkommande samspel eller växling mellan 

insamling och analysen av data (Bryman, 2008). 

 

Bild och text tas fram i denna konvergenta del. I detta designprojekt har inte 

designern ansvar för textinnehållet utan färdiga texter kommer att lämnas till 

designern. Bildmaterial finns också tillgängligt. Arbetet med bilder kommer 

designern att utföra. 

Layoutarbetet kommer nu också in i bilden. Som nämnts så är det en iterativ 

process vilket medför att idéarbete, bild och text samt layout kommer att 

bearbetas parallellt. 

 

Enligt Buxton är det under hela designprocessen viktigt att hela tiden tänka 

på användaren; vem det är man designar för, vad den vill ha, vilka behov har 

den, vad den attraheras av och vad den kan använda (Buxton, 2007). I den 

konvergenta delen kommer koncept att reduceras utifrån att designern ser 

till användaren av manualen. Med användarcentrerad design, som används i 

detta arbete, är det upp till designern att ta reda på användarens behov och 

önskningar för att kunna designa för målgruppen (Saffer, 2007).  

 

Enligt Bill Buxton (Buxton, 2007) är design val och det finns två tillfällen 

med plats för kreativitet: 

1. Kreativiteten som skapas genom att åtskilliga meningsfulla distinkta 
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valmöjligheter samlas 

2. Kreativiteten som används för att definiera kriteriet, av vilket valen görs   

 

 

Tre varianter av konceptet kommer att testas av en testgrupp samt Caddies-

gruppen. Även denna undersökning görs med personer som är valda genom 

en målinriktad urvalsprocess. 

 

Kvalitativa intervjuer har siktet inställt på den intervjuades ståndpunkter och 

inte forskarens intressen som i en kvantitativ intervju, menar Bryman. En 

kvalitativ intervju som genomförs kan röra sig i olika riktningar då det går att 

få reda på vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. I denna 

typ av intervju går det att avvika från intervjuguiden som formulerats och 

ordningsföljden av frågor kan varieras. I detta arbete genomförs 

semistrukturerade intervjuer vilket gör att intervjun berör specifika teman och 

intervjuaren kan addera ytterligare frågor om dessa knyter an till något som 

intervjupersonen sagt (Bryman, 2008).  Det är i intervjuguiden (se bilaga nr. 4) 

som dessa teman kommer att presenteras.  

 

Då Caddie-teamet vill testa koncepten i sitt respektive land kommer de att 

genomföra intervjuer. De får instruktioner av designern för upplägg och 

genomförande av dessa. Designern kommer att hålla i intervjuer i 

Norrköping. Intervjuerna görs med personer från målgruppen. Inom 

kvalitativ forskning finns det väldigt få standardregler och mycket få 

metodologiska konventioner angående till exempel hur många testpersoner 

man ska ha och huruvida man ska undvika ledande frågor. Många analyser 

av metodologiska avgöranden fattas på plats utefter situationen. I den 

kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap tillsammans, det rör 

sig alltså om ett samspel där synpunkter byts mellan två personer, 
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intervjuaren och intervjupersonen, för att skapa kunskap (Kvale, 1997).  

Under intervjuerna får personerna sitta ner var och en för att undvika bias 

(Nielsen & Loranger, 2006). Testpersonerna kommer att titta på en variant av 

koncept i taget. Konceptet kommer att visas genom lämpligt/lämpliga 

uppslag samt möjligtvis en kort beskrivning om det behövs för att förklara 

helheten.  

 

Svaren från undersökningarna kommer att analyseras med Tematisk analys 

(som workshopen) och förbättringspunkter skrivas ner. En variant av 

konceptet väljs utefter resultatet och lämpliga justeringar görs på detta. 

Sedan kommer designmönstret att presenteras för Caddies-gruppen.  

 

Stilen tas alltså fram utifrån workshopstillfället och andra byggstenar som 

behövs vid skapandet av designmönstret fås via litteratur och presenteras i 

teoridelen. Sammanflätningen av dessa presenteras i de tre koncepten som 

skapas. Hur dessa står sig i förhållande mot målgruppen testas i intervjuer. 

 

2.3 Analys av materialet och diskussion 
I analys och diskussionsdelen kommer resultatet och arbetet med projektet 

att diskuteras. Huruvida arbetet gått så som planerat, kommer att tas upp. 

Vad designern har lärt sig under detta arbete är en annan aspekt som 

kommer att finnas med här. I diskussionen tas upp vad som skulle kunnat 

göras bättre och förslag på vidare arbete kommer också att finnas här. 
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3 Teori  

3.1 Kreativa processen - Inspiration Brainstorming 
Brainstorming kommer att utföras dels av designern samt med hela Caddies 

projektgrupp genom en workshop. Skillnaden mellan då designern 

genomför brainstorming och då gruppen på workshopen gör det är antalet 

deltagare. Då designern brainstormar själv kommer denne att både ha 

definierat målet, vara ledare och sekreterare samt utvärdera. I och med detta 

kommer vissa steg att få anpassas efter att det bara är en person som deltar. 

Vid workshopen kommer stegen kunna användas mer oförändrade. Det 

finns vissa regler som används vid brainstorming och som används dagligen 

runt om i världen.  

 

Dessa är enligt Nielsen (2003) de sju stegen i en brainstorming: 

1. Definiera problemet���Se till att det finns ett definierat mål med denna 

session. 

2. Välj deltagare���Det är viktigt att alla bidrar med förslag. För stimulans är 

det bra att välja deltagare med olika kunskap och bakgrund 

3. Välj miljö.���Hitta ett ostört rum eller byt miljö för att det är uppfriskande 

och för att främja kreativiteten. Genom att sitta på en plats där kreatören 

inte brukar sitta markerar den att ”nu ska kreativiteten flöda” 

4. Välj ledare.���Oftast beror en framgångsrik brainstorming på ledaren och 

hur den har planerat sessionen och presenterat mål och regler för 

deltagarna. Viktiga uppgifter är att stimulera deltagarna med övningar då 

det behövs och att se till att deltagarna inte håller igen i sin idégenerering. 

5. Välj en sekreterare.���Alla idéer ska skrivas ner direkt vid brainstormingen. 

Detta gäller både bra om mindre bra idéer. Idéerna ska kunna gås igenom 

igen och blädderblock, tavlor och pappersark kan vara användbara att 

skriva på. Ibland är det en fördel att använda mindre papper som man kan 
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flytta runt, t.ex. post-its. 

6. Sätt en tidsgräns.���Korta och intensiva sessioner är oftast de som leder till 

bäst resultat. Att ha pauser är också viktigt. 

7. Utvärdera idéer och förslag.���För att få användning av resultaten från 

brainstormingen är det viktigt att gå igenom och utvärdera. (Nielsen, 2003 

s. 58-59) 

 

3.2 Workshop 
Planeringen för workshoppen är gjord utefter riktlinjerna som nyss nämnts 

(3.1) samt efter redan bestämda faktorer som lokal och tidsgräns. Denna 

planering ligger som bilaga (nr. 1). 

 

3.3 Persona och framtidsscenario  
Personas är fiktiva, specifika och konkreta målgruppsrepresentanter. Genom 

att använda en persona läggs fokus på specifika användare och gör det 

lättare att ta till sig vad som är av vikt för målgruppen (Adlin & Tamara, 

2010).  

För att få ut så mycket som möjligt av en persona skapas ett scenario. Ett 

scenario är en beskrivning av ett att antal framtidsbaserade antaganden 

(Goodwin, 2009). Det beskriver världen så som användaren kommer att 

uppleva den och inkluderar inte aspekter som är oväsentliga för denne. 

Känslor och motiv är också en del av en personan. Det är det viktigt att föra 

fram dessa vid skapandet av ett scenario för att se till att designen kommer 

att tillgodose personans behov. Det kan också hjälpa till för att utröna om 

den tänkta lösningen är rimlig. Det är uppdelat i olika händelser som 

personan är med om och är ett konkret sätt att tänka kring människans 

agerande och behov. Framtidsscenarion inkluderar inte specifika lösningar. 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 19 

(Goodwin, 2009)  
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4 Layout 
 

Då detta arbete handlar till så stor del om layout och dess beståndsdelar 

placeras detta under ett eget kapitel. 

 

Människan känner sig attraherad av viss grafisk form och typografi menar 

Markus Gärde. Det får henne att känna något samtidigt som det är svårt att 

säga vad det är som gör att denna attraktion uppstår. Detta för att det inte 

bara är ett element i sig utan många som samverkar för att detta resultat har 

uppnåtts. För att en designer ska uppnå detta måste den ha förstått hur de 

olika elementen ska sättas ihop; ta hänsyn till och arbeta med färg form, 

bilder och typografi. Delarna ska tillsammans ge en harmonisk och 

kommunicerbar helhet och skapa en intuitiv känsla som gör att betraktaren 

mycket snabbt kan skapa en organiserad helhet. Designern måste därför ha 

en grundläggande kunskap om hur människan uppfattar objekt och hur 

hennes hjärna fungerar. Det finns inga regler som är tillämpbara på alla 

människor och allas hjärnor fungerar inte likadant men det finns regler som 

påverkar majoriteten på ett visst sätt. (Gärde, 2007)  

 

Gärde säger att människan har en strävan efter att skapa balans och 

harmoni, både på mental nivå samt av kroppens funktioner. I naturen och 

bland djur och människor verkar allt försöka att leva i symbios med varandra 

och skapa en helhet som visar på harmoni och detta påverkar oss. Vid 

formgivning kan designern tänka att alla element strävar efter att skapa en 

balans mellan varandra samt ett uttryck som påminner om den balans som 

universum påvisar. Allt människan ser förknippar hon med sin egen 

erfarenhet och hon filtrerar intryck för att skapa en egen uppfattning. Visas 

en komposition som utstrålar kaos och som visar på oordning kommer 

denna att mottas på olika sätt av olika personer. Den som tycker om ordning 
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förkastar kompositionen medan den som vill ha förändring kanske 

attraheras av den. (Gärde, 2007) 

 

Att det första intrycket oftast är avgörande för om någon eller ett ting ägnas 

en extra tanke är en allmän konvention, menar Bergström. Utseende och 

utstrålning spelar stor roll i hur betraktaren uppfattar det den tittar på. Form 

och innehåll kompletterar varandra, formen existerar då den har fått 

innehåll att gestalta och innehållet finns då det tagit form. Med form menas 

hur dispositionen av fotografier, texter, illustrationer, ikoner och logotyper 

på en yta är gjord och hur dessa element framställs. och fördelning av 

rubriker är gjord, Viktigt att tänka på vid utformandet är att formen alltid ska 

komma utifrån innehållet och inte tvärtom. Formen kan inte heller dölja ett 

dåligt innehåll och dålig idé. För att få till ett bra och slående budskap 

behövs alltså både en bra form och ett gott innehåll. För att dra blickar till 

sig behövs även formgivaren ha en enkelhet, mänsklig värme, spännande 

idé, överraskning, dramatik, finurlighet och en gnutta humor. (Bergström, 

2007) 

 

Sidlayout är konsten att manipulera användarens uppmärksamhet på en sida 

för att förmedla budskap och visa på hur den ska läsa av sidan (Tidwell, 

2006). 

Det finns fyra huvudsakliga element att ta hänsyn till. Dessa är hierarki, 

visuellt flyt (hur man leder läsaren), gruppering och linjering (vad hör ihop med 

vad?) och hur dessa element ska sättas samman (Tidwell, 2006). Dessa delar 

presenteras senare i detta kapitel. 

 

4.1 Hierarki 
Med hierarki menas att visa på vad som är viktigast och leda betraktarens öga 

över sidan från det som är viktigt och sedan i ordning för att sista titta på det 
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som är minst viktigt. Detta skapas enklast genom att placera det viktigaste 

högst upp till vänster och sedan följa läs riktningen, det som är viktigast är 

störst eller har mest svärta (Gärde, 2007) 

 

4.2 Designprinciper  
Enligt Bergström finns det fyra designprinciper att ta fasta på vid skapandet 

av layout. Dessa är kontrast, balans, linje och rytm.  

 

4.2.1 Kontrast  

Detta kan skapas med många olika verktyg så länge det finns något ting som 

skiljer sig från mängden. Något måste framtida tydligt jämfört mot det 

övriga. Att en dynamisk och spännande form kan skapas med kontrast 

skapar en ingång till det visuella arrangemanget. Det finns fyra huvudverktyg 

som det går att dela in kontrast i. Dessa är storlekskontrast, stryrkekontrast, 

formkontrast och färgkontrast. Exempel på hur kan vara att ha stora former 

kontra en liten, mörka bilder och svarta rubriker kontra ljusa illustrationer 

och luftig typografi, raka linjer kontra en böjd linje och svartvitt kontra färg. 

(Bergström, 2007) 

 

4.2.2 Balans 

Elementen som placeras på en yta måste befinna sig i balans så att inte 

formgivningsskeppet kantrar. Genom att arbeta axialt och symmetriskt är det 

lättare att uppnå balans. Det uppstår ett lugn, en harmoni och ett elegant 

uttryck genom att arbeta på detta sett. (Bergström, 2007 

 

4.2.3 Linje 

Genom att placera element som bilder och rubriker efter samma mönster 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 23 

skapas linjering. Det kan vara till exempel genom att placera elementen på 

samma höjd på alla sidor eller genom att ha samma marginaler. Genom att 

hålla sig till likadana mallar på alla sidor kan dock spänningen i layouten 

minskas och därför har vissa tidningar avsnitt med full frihet. (Bergström, 

2007) 

 

4.2.4 Rytm 

Att använda en variation av former, spännande växlingar mellan 

riktningsförhållanden, hårda och mjuka former och stora och små former 

ger en rytm i layouten. Rytmen är viktig för att behålla läsarens intresse och 

arbetar med att få denne att bläddra vidare i trycksaken om det exempelvis 

är en katalog. (Bergström, 2007) 

 

4.2.5 Format 

En rektangel kan ha både ett rationellt och ett irrationellt format. Ett 

rationellt betyder att det kan delas in i ett jämnt antal kvadratiska fällt medan 

irrationella inte kan skrivas i bråkform. Irrationella rektanglar har historiskt 

ansetts som heliga och de rationella rektanglar som har förhållanden som 

liknar gyllenesnittets (1:1,618) är mer populära (Gärde, 2007). 

Ett stående format har en kraft som strävar uppåt och nedåt. Upplevelsen är 

att den är betydligt trängre än den liggandes och att läsa av den 

sicksackandes går snabbt. Det stående formatet är antagligen det vanligast 

förekommande (Bergström, 2007)). 

En kvadratisk yta kan i sin liksidighet tyckas spänningslös, men den har en 

inre kraft. Denna liksidighets inre kraft går att utnyttja genom att skapa en 

layout som går emot det statiska formatet (Bergström, 2007). 

Ett liggande rektangulärt format har en stark spänning mellan sina sidor, 

bredd och höjd. Betraktaren lockas att föra blicken ut mot sidorna. Då detta 

format används bör hur människan läser av, från vänster till höger, tas i 
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beaktning för att intressera läsaren (Bergström, 2007).  

 

4.3 Gridsystem 
En grid består av en distinkt samling av linjebaserade förhållanden vars 

uppgift är att fördela element över ett visst format. Alla grids är uppbyggda 

av samma bas-delar, oavsett hur komplex gridden blir. Dessa delar kan 

kombineras efter behov eller utelämnas från den övergripande strukturen 

efter designerns omdöme. (Samara s. 69)  

 

4.4 Typografi 
 

Typografi är den konst som med hjälp av bokstäver och andra tecken åskådliggör 

tankar och ord för ögat. (Hellmark, 2000) 

 

Hellmark (2000) menar att det i grunden finns två synsätt av att använda 

typografi. Det ena kallas för kommunikativ typografi och den andra för 

expressiv typografi. Kommunikativ typografi används vid formgivning av 

texter som har till första uppgift att överbringa budskap, från exempelvis 

författare till läsare. Expressiv typografi tar upp texter där bokstavsformens 

visuella kvalitéer utnyttjas medvetet och ibland får en större betydelse än det 

innehållsliga. Det går även att blanda de olika inriktningarna. Ett typsnitt 

förmedlar inte bara innehållet i texten utan kan också bära uttryck och 

meddelanden. Det kan vara tungt eller lätt, elegant eller rått, modernt eller 

traditionellt och vad som läggs i dessa begrepp är öppet för tolkning. 

(Hellmark, 2000) 

I längre texter bör en seriff användas då detta ökar lärbarheten. Huruvida 

läsbarheten är bäst med en seriff eller sanserif är dock diskuterat av många. 
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Det viktiga att tänka på är att i typografin är det helheten som räknas och går 

den inte att isolera en enda faktor. (Hellmark, 2000) 

 

4.5 Färg 
Enligt Zelanski & P. Fisher är en grafisk designer är inte lika bunden av 

färgtrender som mode- och inredningsdesigners. Denne sysslar mer med att 

hitta nya spännande idéer för att stimulera och detta inkluderar att 

experimentera med olika kombinationer av färger. Att ta hänsyn till vad 

färger vanligtvis används för i specifika sammanhang är viktigt att en grafisk 

designer tar i åtanke. Det kan vara att färger har praktisk betydelse i 

presentation av affärssammanställningar. Det kan vara förväntat att leda 

uppmärksamhet till viktig information, att hjälpa betraktaren att lokalisera 

information och att förmedla budskap endast med färg och utan ord. 

(Zelanski & P. Fisher, 2006). Denna färgkodning kan göras med 

bakgrundsfärg eller genom att ge visuella element enhetliga färger 

(Bergström, 2007). 

En annan stor del att ta hänsyn till är hur designen ska tryckas eller visas. 

Djupblåa, djupgröna, och varmt röda färger är svåra att få tjusiga då 

transparent bläck måste läggas i många lager för att uppnå ett gott resultat. 

(Zelanski & P. Fisher, 2006) 
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5 Resultat 

5.1 Framtidsscenario 

5.1.1 Metod framtidsscenario 

Framtidsscenariot togs fram utifrån personan Herman, hans situation och 

hans mål. Framtidsbaserande antaganden gjordes för hur dessa mål ska 

mötas. Det är från dessa antaganden som scenariot skapats. Scenariot tar 

upp olika händelser som med antaganden uppkommer. Det beskriver även 

hans tankar och agerande under dessa händelser. 

 

5.1.2 Resultat framtidsscenario 

Det är onsdag och Herman kommer till jobbet som vanligt på morgonen. 

Han hämtar en kopp kaffe och sätter sig på sitt kontor och börjar ta tag i 

dagens jobb. Han är precis i startgroparna för ett nytt projekt som går ut på 

att rusta upp ett av Bremens sämre områden. I dagsläget är området väldigt 

slitet, inte mycket grönt och det har en högre andel kriminalitet och 

arbetslöshet än de flesta andra områden. Herman känner att detta projekt 

kommer att bli intressant och känner sig väldigt motiverad av att starta 

igång.  

 

Herman går igenom sin post och i ena kuvertet drar han ut en broschyr. Han 

förstår av framsidan att den handlar om kommunikation (vilket han arbetar 

mycket med) så han blir intresserad av att öppna den. När han får upp 

innehållsförteckningen förstår han att den handlar om kommunikation 

mellan parter som arbetar med samhällsuppbyggnad och boende i samhället 

och känner att detta är någonting som kan vara till stor nytta för honom. 

Han bläddrar igenom den och bestämmer sig för att läsa denna manual som 

kvällslektyr samma dag. 
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Nästa dag kommer Herman till jobbet med nya planer för hur hans projekt 

ska genomföras. Han ska involvera de boende i området på en helt annan 

nivå än han gjort tidigare. Kvällen innan läste han både om berättelser hur 

liknande arbete gått till i andra städer, budskap som kommit fram om ur 

dessa och konkreta tips som Herman tänker använda i sitt arbete. Genom att 

involvera invånarna, lyssna på vad de vill ha för förändringar och hur de bör 

genomföras kommer att ge projektet ett mer hållbart resultat, tror Herman. 

Ett resultat som är inriktat på invånarna, som genom delaktighet ökar 

samhörigheten och trivseln i området. Han tror och hoppas också att då de 

är personligt engagerade kommer invånarna att känna ett större engagemang 

att hålla det fint i sitt område. 

 

Vid utvärdering som gjordes några år efter Hermans projekt med detta 

område avslutats visade det sig att arbetets resultat i stort uppfyllt hans 

förhoppningar. 

 

5.2 Workshop 

5.2.1 Metod workshop 

Det var 30 deltagare som deltog i workshopen, varav ungefär 20 har arbetat 

med Caddie-projektet under alla tre åren, är väl insatta och känner Herman 

(se 1.6.1) mycket väl. De andra tio var personer från Hyresgästföreningar och 

vilka också är insatta i dessa frågor som manualen tar upp och som därför 

kom med värdefull information om vad de vill se för att ta till sig budskapet. 

Vid detta tillfälle studerades designsituationen och deltagarna. Målet med 

detta tillfälle var att studera vad deltagarna anser att personan attraheras av 

och vill ha för design på manualen. Därför var huvudfrågan genom 

workshopen:  

”Hur ska manualen vara uppbyggt för att personan Herman ska tilltalas?”  
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Första delen av workshopen ledde projektledaren för Caddiesprojektet och 

designern var assistent. Den gick ut på att de tre grundkoncepten 

presenteras för deltagarna som sedan diskuterar dessa i grupper. De 

diskuterade även om de ville att innehållet skulle vara baserat på berättelser 

från projekttiden eller meddelanden som kommit ur projektets aktiviteter. 

Varje grupp la sedan sin röst på det de ansåg var bäst samt gav både skriftlig 

och muntlig förklaring på varför de röstar som de gör.  

 

Efter denna första del kom designdelen som designern höll i och 

projektledaren var assistent. Denna del var uppdelad i två delar, den första 

var att deltagarna i grupper skapade ett collage. I hela designdelen arbetade 

deltagarna efter frågorna:  

• Hur ska manualen se ut för att fånga Hermans intresse?  

• för att han ska plocka upp manualen?  

• för att han ska läsa den? samt 

• för att han ska ta till sig manualens budskap? 

 

Designern gick runt, kollade att alla hade det materialet som de önskade och 

frågade dem hur de tänkte med collaget, vad som var den bärande tanken 

och påminde om att det är Herman som är viktig och att de inte ska utgå 

från sig själva. 

I den andra delen av designworkshopen presenterades deltagarna för olika 

stilgrundkoncept som designern tagit fram. Efter det röstade de individuellt 

på vilka koncept de föredrog, de röstade på max två stilgrundkoncept var 

och vissa skrev kommentarer om sina röster. 

 

Vid analysen av collagen gick att finna följande kärnteman: tema, layout, 

bilder, färger och teckensnitt. Analysen av den gjordes därför utifrån dessa. 

Det är dessa teman som tillsammans bildar helheten av collagen. 
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Av resultatet från workshoppen gjordes en sammanställning och tre olika 

koncept skapades utifrån dessa. Designaspekter som inte berördes i 

workshopen togs ifrån litteratur. Koncepten är även skapade för att skiljas ut 

från varandra i och med format, färg, teckensnitt och layout för att få reda på 

målgruppens tankar kring dessa. Skillnader som finns mellan de olika 

koncepten är inom resultatet från workshoppen. 

 

5.2.2 Resultat workshop 

Element 
Deltagarna sa sitt angående vilka element de vill ska finnas med i manualen 

eller vad som ska vara särskiljande. Dessa är: 

• En Caddie-person som ska presentera viss information 

• Citat - från kända personer och eller från projektdeltagarna 

• Specifik information om varje land 

• De vill även att manualen ska vara lätt att ta med och eventuellt ha 

spiralbindning 

 

Collage 
Då designern ville att collagen skulle skapas utifrån deltagarnas egna 

uppfattningar av vad Herman ville ha och inte styrde deltagarna mot exakta 

kriterier vad de skulle innehålla, skapades collage som inte hade samma 

byggstenar. Att alla collage ser olika ut och tonvikten ligger på olika saker 

gör att för vissa collage finns inte information under alla teman. Till exempel 

har vissa grupper tänkt på layout och andra inte. Totalt åtta collage skapades 

under workshopen.  

 

Vårt Hus 

Tema: På framsidan ses ett hus med lika många fönster som berättelser i 
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manualen. 

Bilder: Gruppen vill ha någon intressant bild med varje text.  

Färger: Gul framsida och vit inlaga. Färgerna i den håller sig till bilderna, 

annars är den ljus och luftig 

Layout: Enkel men roliga detaljer som gruppen vill ha och som är baserat på 

temat för manualen. 

Teckensnitt: Sanserif. Vill att något spännande ska skapas med teckensnitt. 

 

Grönt och orange 

Layout: Ha berättelsen i mitten på sidan i en ruta. Ha pilar som går ut från 

den till bubblor och i dessa står meddelanden/budskapen från texten. 

Caddie personen finns med längst till höger och säger ett visdomsord i en 

pratbubbla. Längst ner till vänster finns en ruta för noteringar. Ha ett citat 

högst upp till höger. 

Bilder: Hålla händer, vägskylt, uggla som säger citat samt illustration av 

caddie-personen. 

Teckensnitt: Skissartat. 

 

Känslor 

Tema: Symboliskt. 

Bilder: Stegen, surrealistiska bilder. Enkelt illustrerade bilder, hålla händer. 

Färger: Vit bakgrund men färgsprakande bilder. Vill förutom detta ha ljusa 

färger. Blå text i rubriker. 

Teckensnitt: Två seriffer och en seriff används 

 

Arbetet ger frukt 

Layout: Ett träd i mitten som har detaljer i lövverket som står för 

budskap/resultat som kommit ut Caddie-projektet. Det kan stå någon 

nedanför trädet som fångar en frukt (ett budskap) som faller från trädet. 
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Caddie personen finns med längs upp till höger och säger något 

inspirerande. Noteringar finns det en ruta för längst ner till vänster.  

Teckensnitt: Seriff. 

 

Mindre, gul broschyr 

Tema: Fylld av symboliska bilder som står för vägen som tas för att bli en 

Caddie och inspiration. Detta är symboler för kreativitet, spåret, ”den sista 

saknade delen”, framtiden, se från den andra sidan, sådant är livet, en ny 

start, tillsammans, att våga och en framtida workshop. 

Färg: Gul framsida och vit inlaga. 

 

Enfärgade fällt 

Tema: Mer magasinstil. Väldigt glatt. Familjen och sammanhållning har 

tonvikt. 

Bilder: Symboliska bilder och collagebilder är använda. 

Färger: Orange, grönt, gult, och rött. 

Teckensnitt: Ett expressivt med mycket svärta. 

 

Att koka en Caddie 

Tema: Kokboks upplägg. På ett uppslag är rubrikerna: ingredienser, hur 

(hur sammansättningen görs), lärdomar samt berättelser. 

Layout: Framsidan är enkel med en ruta med namnet på manualen och en 

enkel symbolisk bild under. Rubrikerna är fördelade med två på varje sida. 

En Caddie (i detta fall en fågel) finns längst upp till höger och säger något 

inspirerande i en pratbubbla. Noteringsruta finns längst ner på högersidan. 

Sista sidan, som är full av bilder, ska representera projekttiden och 

projektets resultat. I mitten på sidan finns en ruta med en text som ska 

berätta om projektet och inspirera (en text liknandes baksidan på en pocket).  

Färg: Framsidan är blå med en grön stor ruta där namnet på manualen står. 
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Baksidan har blå bakgrund. Inlagan har vit bakgrund och rubrikerna har blå 

färg. 

 

Stil 
Illustrationsstilen fick flest röster, tretton. Rösterna lades till största delen på 

detta koncept då deltagarna ansåg att det var enkelt och lätt för en läsare av 

manualen att läsa av.  Det fotografiska stilkonceptet fick åtta röster. 

Deltagarna gillade att det upplevdes realistiskt med bilder och att det var 

stilrent. Mönsterstilkonceptet fick sex röster, collaget fem röster, 

surrealistiskt fyra och ”magasin-stilen” fick två röster. Sammanställning av 

röstningen ligger som bilaga (nr. 2). 

 

Att ta med till fortsatt arbete är att manualen ska vara baserad på en 

blandning av illustrationer och fotografiska bilder. Strukturen ska vara 

tydlig, stilren och med spännande elementinslag som illustrationer och 

mönster. 

 

5.2.3 Sammanfattning workshopresultat 

Manualen ska baseras på berättelser och meddelanden ska komma från 

dessa. Berättelserna ska hållas korta för att behålla läsarens intresse. Stilen 

på manualen ska innefatta en blandning av illustrationer och fotografier. 

Designen ska vara åt det avskalade hållet och det ska vara tydligt för 

betraktaren hur den ska läsa av sidorna. Resultatet presenteras i de tre 

koncepten som togs fram, se bilaga (nr.3). Upplägget av texterna, som 

skapats utifrån workshopresultatet ses i lösningsförslaget. 
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5.3 Intervjuer 

5.3.1 Metod intervjuer 

Caddie-teamet i Norrköping hjälpte till att finna intervjudeltagare från 

målgruppen. Detta för att de har kontakter inom målgruppen vilket gjorde 

att urvalet var lättare att göra. Designern skapade en intervjuguide att 

använda som stöd i intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på fem deltagare, fyra ena dagen och en person 

dagen efter. De gick till så att intervjupersonerna fick sitta ner tillsammans 

med intervjuaren i ett avskilt rum utan störande moment. En timme var 

avsatt för varje intervju.  

Först fick de en introduktion till hur intervjun skulle genomföras och sedan 

startades huvuddelen av intervjun. De fick börja med att svara på generella 

frågor om sig själva och ge sitt medgivande till att intervjun spelades in samt 

publiceras.   

Genom att berätta om Caddies arbete och manualens syfte fick 

intervjupersonerna en inblick i vad manualen ska vara till samt hur den är 

tänkt att vara ett stöd och inspiration till dem i deras arbete. Sedan fick de 

titta på ett koncept i taget; först svara mer generellt på hur de upplevde 

uppslagen, följt av mer specifikt om saker som frågor om teckensnitt och 

liknande och sist frågor om vad som personen tycker ska behållas och inte av 

designinnehåll. Då alla koncepten gåtts igenom fick deltagaren svara på 

frågor om vilket koncept de tyckte bäst om, vad som var bäst med det samt 

om den ville se en mix av delar från olika varianter. Som sista del av 

intervjun fick deltagarna svara på frågor angående innehållet. Svaren 

angående innehållet presenteras delvis i denna rapport, det är 

Caddiesteamet som har ansvar för texternas innehåll.  

 

5.3.2 Resultat intervjuer 

Resultatet från intervjuerna ligger som bilaga (nr. 5). Slutsatserna från dessa 
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presenteras under designmönster. 

 

5.4 Designmönster 

5.4.1 Metod designmönster 

Då alla intervjuer var genomförda delades svar in under teman som hittades 

i svaren. 

 

Dessa är: 

• Känsla och tankar  

• Färger 

• Teckensnitt 

• Layout 

• Format 

• Bäst 

• Ta bort/ ändra/ idéer 

 

Först sammanställdes svaren tematiskt för varje enskild intervju (se bild nr. 

1). Svaren från Norrköping och Riga sammanställds individuellt av 

designern. Intervjusvaren från Helsingfors sammanställde Caddies-teamet i 

Helsingfors. 
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Bild nr. 1 

 

Då alla individuella svar var färdigställda delades dessa upp under varje 

koncept och tema som de tillhörde, för att få en bättre översikt. Då svaren 

skrevs in omformulerades de för att bli mer kortfattade och koncisa för att 

göra det lätt att få en översikt av alla svar under ett visst tema. Då alla svar 

var placerade under ett koncept och ett tema drogs slutsatser för varje tema. 

Då svaren hade gjorts så konkreta och femton svar var greppbart att få en 

översikt av, drogs dessa slutsatser manuellt. Slutsatserna från varje tema 

användes sedan för att få en sammanfattning av alla teman under ett 

koncept. Utifrån dessa sammanfattningar drogs sedan riktlinjer. Dessa 

riktlinjer är designmönstret. 

 

5.4.2 Resultat designmönster – Slutgiltig lösning 

 

Stil och känsla 
Stilen ska bestå av en blandning mellan illustrationer och fotografiska 

bilder. Illustrationerna ska vara symboliska men det ska inte krävas mycket 

för läsaren att tolka dem. Det gör inget om de säger samma sak som texten 

heller. Det ska ge en känsla som är fylld med energi/ visar på aktivitet och 

rörelse. Kontrasten är mycket viktig. Detta kan visas på många sätt, som 

presenterats i teoridelen, och framförallt ska detta visas med färg på ytor och 

text samt med teckensnitt. 

Aktiviteten visas även med bilderna. Det är viktigt med variation i bilderna, 

en del bilder ska presentera det egentliga arbetet och en del visar resultatet. 

Vissa bilder visar på mer fokus, vilket antagligen passar bäst till bilder på 

arbetet. Andra, antagligen resultatet, visar på mer aktivitet och genom det 

glädje. Finns möjlighet att använda både utomhus- och inomhusbilder är 

det är fördel då även det ger en större variation.  
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Att designa en manual som ger en känsla av att det är riktiga människor som 

har arbetat i projektet och att läsaren kan känna en personlig anknytning till 

dessa är viktigt. Att använda bilder på deltagare är ett bra sätt att skapa detta 

på samt att få med enskilda personers erfarenheter och lärdomar.  

 

Layout 
Layouten ska vara luftig, kontrastrik och vara varierad. Använd variation av 

bakgrunden, detta kan göras med både färger eller mönster eller båda två. 

Skapa kontraster mellan sidor för att ge spänning samtidigt som kapitlets 

sidor ska ge intrycket av att höra ihop. Detta kan göras med att använda en 

färg för varje kapitel. Att visa på hur varje kapitel är en del av 

sammanhanget/ det som manualen handlar om, är också av vikt.   

 

Format 
Från intervjuerna visade det sig att målgruppen attraheras av ett format som 

är mer liksidigt, ett 9:8 format. Enligt dem själva ser de detta som 

”annorlunda och lockande”, de vet dock inte varför. Storleken på detta ska 

vara anpassat så det är lätt att ta med sig och använda när personen är ute 

och jobbar eller läsa som kvällslektyr i sängen.  

 

Färger 
Starka färger ska användas för att locka. Dessa ska blandas med ljusa ytor för 

att få det mer luftigt. Använd färger på bakgrund och text. Att använda ett 

element (exempelvis en kantlinje i färg en mönstrad bakgrund) på vissa sidor 

för att knyta ihop sammanhängande delar bidrar. Detta element kan ha olika 

färger för olika kapitel eller finnas med på något ställe i varje kapitel för att 

göra det lätt för läsaren att hitta en viss del. Det är viktigt med variation och 

spänning.  
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Teckensnitt 
Som bas ska enkla teckensnitt användas, en sanserif. Blir texterna långa bör 

en seriff användas, annars inte, detta avgörs från fall till fall. Skapa rätt 

hierarki med hjälp av teckensnitt; det som är viktigast ska synas bäst. Tänk 

även på att färg på text påverkar detta. Använd ett mer expressivt teckensnitt 

i rubriker/ vissa rubriker för att bryta av från det enkla basteckensnittet. 

Detta skapar variation och spänning. Detta expressiva ska passa vad rubriken 

förmedlar och förstärka dess budskap. Att använda en handstil till citat 

förhöjer känslan. 

 

5.4.3 Förslag på layout skapad från designmönstret 

 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 38 

  

 

  



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 39 

I denna lösning finns variation med bakgrundsfärger. Bakgrundsfärgen för 

de första två sidorna kommer igen i kantlinjen som används genom hela 

kapitlet, förutom på citatsidan. Varför inte citatsidan har en kantlinje är av 

rent estetiska skäl, designern ansåg att det var snyggare utan. Sista sidan har 

samma bakgrundsfärg som det första uppslaget, detta för att knyta ihop 

början och slutet. 

 

Denna lösning visar hur ett kapitel utformats och är en mall för resterande 

kapitel. De olika kapitlen har olika färger för att läsaren lätt ska se att de är 

olika delar samt för att göra det lätt att navigera i manualen. För att visa 

vilket land som berättelsen i kapitlet handlar om finns det på första sidan två 

linjer högst upp i vänster hörn med landets färger. Berättelsen i detta fall är 

från Sverige och därför ses en blå och en gul linje. Kontakten och korthuset 

visade sig genom testerna vara populära symboler och därför användes dem. 

Färgrutor används i och med pratbubblorna. 

I lösningen finns ingen illustrerad Caddies-person. Istället är det en 

fotografisk bild på en riktig Caddie tillsammans med ett citat från denne. 

Citatet handlar om någon lärdom som personen fått under projekttiden. För 

varje kapitel är det olika Caddies som visas på detta sätt.  

 

Formatet som använts är det 9:8 format som är beskrivet i designmönstret. 

Storleken på detta valdes utifrån att målgruppen ansåg detta var smidigt att 

använda och bära med sig. 

Den rosa-lila färgen är vald för att den är kraftfull. Den kontrasterar med vitt 

vilket gör att vitt kan användas som teckensnittsfärg på denna bakgrund. 

Den gula färgen som är använd till texten samt detaljer är nästan 

komplementfärgen till den rosa-lila vilket gör att den syns bra (Gärde, 2007). 

Till pratbubblorna och vissa underrubriker används cyan för att skapa 

variation samt för att göra att texten framhävs bra. Denna färg återkommer 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 40 

även i illustrationer. I rubriker och underrubriker är en blå färg vald. Den är 

vald då den är lite lugnare samtidigt som den kontrasterar bra mot vid 

bakgrund. Färger är valda utifrån kriterierna i designmönstret och därför 

även utifrån designerns subjektiva bedömning om vilka färger som passar 

ihop och hur variation skapas. 

  

 

Det är ett enkelt basteckensnitt som valts och detta har kompletterats med 

ett mer expressivt i vissa rubriker. Varför detta expressiva använts i första 

delen av kapitlet är för att det är den delen som är mer berättande av vad 

som upplevts i projektet, det är inte lika allvarligt och ska vara mer 

inspirerande. Detta kan märkas genom att läsa texten i rubrikerna. De 

rubriker som tar upp mer konkreta verktyg har det mer enkla teckensnittet. 

Till citaten är en handskrivsfont använd.   
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6 Analys och diskussion 

6.1 Metod  
Detta arbete har undersökt kvalitéer; hur målgruppen uppfattar egenskaper 

inom olika områden, vad attraheras de av och vad inspirerar dem. Därför har 

det passat bra med en kvalitativ studie (Larsson, 1986). En kvalitativ studie är 

oftast till viss del influerad av subjektiva föreställningar och det är något som 

i detta arbete inte kunnat frångås (Merriam, 1994). Resultaten är utvunna ur 

fakta och svar som tolkats av designern. Valen är baserade på resultat som 

har tolkats av designern. Tolkningar kan inte göras helt objektiva. Även 

tycke och smak är subjektivt och vid ett skapande går det inte att säga att 

designern inte blandar i sin egen smak. Fallstudien känns även den befogad 

att ha använt då designmönstret visar på vad som bör skapas i en situation 

som denna (Merriam, 1994). Arbetet har gått till så att litteratur först 

studerats för att få en uppfattning om hur arbete ska presenteras, hur 

arbetsprocessen ska utgöras samt vilka aspekter som ska tas hänsyn till i 

arbetet. Detta steg har varit viktigt då det har dragit upp riktlinjerna för 

arbetet (Merriam, 1994). Att moment som workshop och intervjuer har 

planerats utifrån litteratur har gjort att designern vet vad den vill få ut av 

tillfällena, hur detta ska uppnås och har känt sig självsäker på vad den ska 

utföra. 

Att först arbeta divergent utan att någonting är fel och hämma kreativiteten 

har gjorts att fler idéer kommit upp, än som annars skulle (Buxton, 2007).  

Vid workshoptillfället hade inte designern möjlighet att påverka vilka 

deltagarna var. Dessa var inbjudna innan designen startade sitt uppdrag. 

Deltagarna var människor som var knutna till forskningsfrågan och därför 

var denna urvalsprocess målinriktad Bryman, 2008 s.350). Att 

urvalsprocessen gjordes av människor som redan var involverade i projektet 

och som var insatta i vilken målgruppen var underlättade för designern samt 
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säkerhetsställde reabiliteten. Även till intervjuerna i Norrköping fick 

designern hjälp att få kontakt med målgruppen och även detta har 

underlättat. Den målinriktade urvalsprocessen som utfördes i Helsingfors 

och i Riga gjordes utav Caddie-teamet i respektive land och i den processen 

har inte designern haft lika stor inblick. Bland intervjufrågorna fanns det 

generella frågor där frågor om sysselsättning samt på vilket sätt som 

deltagaren kommer i kontakt med de frågor rörandes invånardeltagande. I 

och med detta har designern haft kontroll över att det är representanter från 

målgruppen som har intervjuats. De olika länderna fick instruktioner på hur 

intervjuerna skulle utföras. Eftersom att inte designern själv var på plats för 

att utföra dessa tester finns det en möjlig felkälla här. 

Tematisk analys är ett verktyg som varit lätt att förstå och använda. Genom 

att dela upp svaren efter teman har det gått bra att hitta samband. 

Enligt Buxton är det viktigt att genom hela designprocessen tänka på 

användaren (Buxton, 2007). Detta är något som tagits fasta på i arbetet. Från 

workshopen och intervjuerna har beslut tagits angående hur designmönstret 

ska arbetas fram som en iterativ process. 

6.2 Teori 
Av designerns egna brainstormstillfällen var det endast vid de tidigaste som 

teorin (se avsnitt 3.1) användes som mall. Att nyttja mallen gjorde de 

tillfällena mer konkreta. Om de tillfällena var mer givande än de som inte 

följde mallen och om de andra skulle varit mer givande om de följt mallen 

helt går inte att svara på då det inte undersöktes. Att ha använt denna 

modell som mall vid de tidigare gjorde att designern hade punkterna med 

sig som stöd vid andra brainstormingstillfällen.  

Samma mall användes vid planering och genomförande av workshopen. 

Detta tillfälle krävde mycket planering och det var viktigt att få ut så mycket 

som gick av detta tillfälle då chansen inte skulle återkomma under projektet. 
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Brainstormsmallen fungerade mycket bra till detta. Då workshopen kändes 

välplanerad gav det ett stöd till designern som kände sig säker. 

För att skapa en kommunicerbar helhet som är harmonisk ska hänsynsfullt 

arbete utföras med färg, form, bilder och typografi. Alla människor fungerar 

inte likadant, men regler finns som påverkar majoriteten på ett visst sätt 

(Gärde, 2007). Dessa regler har tagits i beräkning i detta arbete och använts 

som bas i skapandet av layout. Att ha denna bas gör att arbetet har 

konkretiserats mer, det finns visst material att få från litteratur och sen har 

det testats i praktiken. 

Enligt Bergström är att formen alltid ska komma från innehållet och inte 

tvärtom av största vikt. Det är denna tanke som detta arbete kretsat kring; 

vilket är det viktigaste i texterna, vilka bilder, teckensnitt och färger bör 

användas för att förmedla budskapet på bästa sätt. Det är även därför som 

innehåll och struktur diskuteras och presenteras i detta arbete, innehåll och 

form går hand i hand (Bergström, 2007). 

Att blanda teckensnitt som både förmedlar innehåll och bär uttryck är något 

som tagits fasta på från litteraturen (Hellmark, 2000). Detta är något som 

genom intervjuerna visade sig vara uppskattat. Majoriteten gillade att 

använda en sanserif som bas samt blanda den med mer expressiva rubriker 

som de ansåg uttryckte budskapet i texten.  

Designerns uppgift har varit att hitta spännande och stimulerande 

färgkombinationer. Med tanke på hierarki, i vilken ordning som sidan ska 

läsas av och för att betona vikten av information har färg och färgrutor 

använts (Zelanski & P. Fisher, 2006). Det visades av intervjuerna att 

färgelement var viktiga beståndsdelar och färgrutor var något som 

uppskattades mycket. En längre tanke angående hur färgerna blir i tryck vid 

ett tryckeri, med tanke på transparent bläck och lager på lager, har inte 

tagits. Färger har kontrollerats genom att skrivas ut på en kalibrerad 
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bläckstråleskrivare. Detta skulle kunna leda till att viss skillnad upplevs av 

slutresultatet (Zelanski & P. Fisher, 2006). 

6.3 Persona och framtidsscenario 
Att använda personan Herman samt skapa ett framtidsscenario för honom 

har varit användbart i arbetet. Genom att sätta sig in i personan har 

designern fått förståelse för målgruppen och kunnat använda sig av en 

användarcentrerad design.  

Vid workshopen var redan deltagarna insatta i vilken målgruppen var men 

de presenterades en då för personan och fick frågor att besvara som utgick 

från Herman. Då designern gick runt och pratade med deltagarna under 

collagedelen av workshopen frågade den hur Herman attraheras av detta 

kollage. Genom att deltagarna hade fokus på Herman hade de en gemensam 

person att diskutera vilket underlättade för dem i sitt användarcentrerade 

skapande (Goodwin, 2009). 

6.4 Workshop 
Mycket givande tillfälle. Både textinnehåll, struktur och formgivning av 

manualen diskuterades. Både innehåll och form går hand i hand (Bergström, 

2007). Därför valdes att ta med resultat angående strukturen i detta arbete. 

Då inte struktur visas i designmönsterbeskrivningen går det att diskuteras 

hur relevant det är att presentera i arbetet. Då utgångspunkten är 

Caddieprojektets förutsättningar och innehållet spelar en stor roll för 

framtagandet togs beslutet av designern att det var relevant. 

Designern fick vid tillfället inblick av (från hela workshopen men framförallt 

från designdelarna, A och B) vad deltagarna hade för olika tankar och 

uppfattningar om manualen. Detta både med tanke på innehåll och 

formgivning. Designern fick tips och idéer på vad som kan användas (olika 

element och färger) i manualen och hur det kan användas. 
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Framförallt genom att de diskuterade och arbetade i dessa grupper fick även 

de känna av hur olika de tänkte. Vissa tyckte det var mycket svårt att komma 

fram till något gemensamt då vissa var väldigt fokuserade på sin egen vilja. 

Detta kom fram under sista dagen vid en diskussion om vad som dessa dagar 

handlat om och vad som är lärdomarna. De sa då att en lärdom är att vissa 

ser saker så olika och har olika uppfattning om vad saker ska resultera i, även 

om vi tror att vi förstår en viss sak på samma sätt då vi pratar visar det sig att 

då dessa idéer ska presenteras är de väldigt olika. Att deltagarna vet om att 

de har så olika tankar om resultatet får dem att inse att detta arbete inte kan 

möta allas förväntningar och att de har en förståelse för att det är personan 

Herman som ska tillfredsställas och det är han som är i fokus.  

 

Det var bra att de arbetade i samma grupper under workshopen. Då de 

började diskutera koncept och struktur, började skapa sig en gemensam bild 

av detta hade de redan en del idéer och tankar tills de skulle producera sitt 

eget collage. Då struktur, koncept och vilka element de ville se i manualen 

diskuterats i första delen gjorde att de använde dessa i sina collage, 

antagligen tydligare än de annars skulle. Att de hade börjat tänka 

gemensamt innan tror designern också gjorde att de flesta var mer sugna på 

att få ”visa” sina tankar. Alla var mycket engagerade och lyssnade mycket 

exakt på instruktionerna, de var måna om att göra på ”rätt sätt”. 

 

Designern skulle ha gett tydligare och mer specifika instruktioner för A 

delen. Denna skulle tagit en tydligare roll och bestämt mer exakt hur allt 

skulle göras. En lärdom är att människor inte ville ”göra deras egen grej” i 

den mån som tidigare trotts utan att de ville ha strama tyglar. Vad som också 

kan påverka detta är språkbarriärerna - workshopen hölls på engelska vilket 

inte var någons modersmål och vissa fick använda sig av tolk. 

Designern kände av att mer tydlighet behövdes, tog till sig det till del B och 
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var mer specifik, gjorde upprepningar och sa samma sak på olika sätt. 

 

Hade gruppen endast bestått av personer från målgruppen som inte varit 

insatta i Caddies-projektet sedan tidigare varit med så hade eventuellt andra 

svar erhållits. Då hade gruppen inte blandat in tankar som de tidigare haft 

angående hur manualen ska utformas. På samma sätt som det kan ha varit 

bra att de funderat på det innan och bildat sig en större uppfattning.   

6.5 Intervjuer 
Det var spännande att höra vad deltagarna hade för åsikter om de olika 

koncepten. De olika deltagarna hade väldigt olika tankar och vissa svar sa 

helt emot varandra. Majoriteten sa att de ville ha fler fotografiska bilder och 

det var en person som tyckte det var bäst att endast använda sig av en bild 

per koncept. Något som var intressant var hur olika som personer uppfattade 

stilen på illustrationerna av Caddie-gubben. Några sa att stilen på en Caddie-

person på ena konceptet var väldigt vuxen medan några andra tyckte den var 

väldigt barnslig.  

Svaren sa emot en del som sagts under workshopen; målgruppen ser inte 

behovet av att ha kvar Caddiesgubben. Skillnaden i resultat kan bero på att 

vid workshoppen var vissa av deltagarna personer som aktivt jobbat med 

Caddiesprojektet och vid intervjutillfällena var oinsatta personer från 

målgruppen representerade. Målgruppen såg inte fördelen med att ha en 

speciell gubbe som skulle representera och ville se personer från 

verkligheten för att få en större verklighetsanknytning. Denna 

verklighetsanknytning hade självklart redan de som varit insatta i projektet. 

Från svarsresultaten bestämdes därför att ta bort den illustrerade Caddie-

personen och använda en fotografiskbild på en Caddie som arbetat i 

projektet. 
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6.6 Designmönster 
Designmönstret har genom en iterativ process tagits fram med teori som bas, 

genom brainstorming med målgrupp (workshop) samt genom att 

målgruppen har fått säga sitt angående stilkoncept samt genom intervjuer.  

Detta examensarbete beskriver ett problem, dess kontext, krafter som 

påverkar samt en lösning till problemet. Utifrån mönstret går att finna olika 

designlösningar. Detta gör att det är ett designmönster (Arvola, 2006 )  

Krafterna som påverkar designmönstret har tagits i beaktning. Något som 

inte tagits upp i teoridelen av arbetet är den ekonomiska aspekten vid val av 

format. Det har funnits med i designerns medvetande men inga direkta val 

har tagits utifrån detta. Fokus har varit på vilket format som målgruppen vill 

ha och inte vad som är mest ekonomiskt. Detta skulle kunnat ha gjorts 

annorlunda då en kraft är att EU-finansierade projekt kan ha en sträng 

budget. 

I designlösningen som tagits fram används ingen seriff. Detta valdes då 

intervjuresultat visade på att deltagare tyckte att de första uppslagen skiljdes 

i stil från de övriga. Designern drog då slutsatsen att detta beror på att det 

endast är på dessa sidor som en seriff är använd och använde då samma 

sanserif för brödtext på första uppslag som i resterande texter. Att använda 

en seriff i längre texter är sagt ska öka läsbarheten, huruvida det stämmer 

har varit diskuterat i många omgångar (Hellmark, 2000). Är texten i 

lösningen en längre text är då frågan. Designern ansåg att texten inte var 

tillräckligt lång för att behöva sättas i en seriff. 

Om designmönstret är så pass tydligt att en novis kan använda sig av det är 

debatterbart. För att designa en manual överhuvudtaget måste personen ha 

kunskaper inom ett layoutdataprogram. Har personen de grundläggande 

kunskaperna till att tekniskt färdigställa manualen ska den inte ha problem 

att tolka mönstret. 
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Hur användbart detta mönster är för andra återstår att se. Då frågeställning 

och avgränsningen är ganska snäv blir även målgruppen för designmönstret 

det.  

6.7 Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att testa hur målgruppen reagerar på olika 

papperskvaliteter. Olika papper skapar olika känsla och passar till olika 

ändamål. Vilket papper som bäst passar detta designmönster är något som 

kan komplettera designmönstret. 

Att testa hur målgruppen reagerar på olika satt att binda manualen är 

intressant. Passar det bäst med en hårdinbunden manual, att använda en 

spiralbunden, en häftad eller en någon annan bindningsmöjlighet. 

Genom att utvärdera hur designmönstret har fungerat i verkligheten fås 

information om det är lyckat. Detta är en del som inte detta arbete kunnat 

behandla med tanke på tidsaspekten och omfattning och som är något att ta 

reda på vis fortsatta studier.   
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Bilagor 

1 Workshop plan  
- For Helsinki seminar 6-8 of April 

 

Workshop (~2 h 45 min), 7th of April 

 

15 min.   

Introduction by Anna K. 

- Herman + highlighting the importance of our ”guests” 

- The target of the work: Caddie role, inspirational manual, Be Passionate 

spirit 

- What has happened so far in manual process 

- Targets for the workshop:  

o Focus only on the manual (toolbox will be the next step) 

o Decisions concerning the concept and structure, ideas and 

directions for the design 

 

20 min.   

Presentations of the drafts (~5 min per draft) words on the boards according 

to following structure (Anna J writes): 

- Concept (Note book, cook book, ”story book”) 

- Structure (based on stories or messages) 

- Elements (like quotes, “gubbe”, spiral…) 

50 min. 

Creating groups (3 persons per group, principle: find people that you don’t 

know before) (5 min. + 5 min. introduction) 

Groups should discuss and choose which of the concepts, structures and 

elements they prefer. Each group has one vote for Concepts, one vote 
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for Structure and 2-3 votes for Elements (depending on how many 

elements there will be). They also need to write arguments for their 

decissions (15 min.) 

Group by group goes in front, reads their arguments and gives votes with 

marker pen on papers on the wall. (25 min.) 

Anna & Anna collect argumentation papers, voting results stays on the wall 

 

60 min. 

Design part of the workshop by Anna J- script 

Designdelen är uppdelad i del A och del B. 

 

A) 30 min 

Now we’ve talked about the structure and concept of the manual and let’s 

move on to focus on the look and feel - how it shall be presented. 

You will work in the same groups and create a collage with focus on the 

persona Herrman.  

For your help you’ll in each group get papers with pictures, illustrations, 

typography also were you can pick which elements you find appropriate. 

There are colour pencils to draw with and colour scheme’s to use for the 

collage as well. So what I want you to do is to pick elements you think goes 

well together, like photographs, show what kind of colours you would like to 

use and typeface and draw if you like. If you want to emphasize something 

you can write down a description as well. And there is no wrong way of 

doing it. 

  

These are the questions that I would like you to have in mind when doing 

the collage (show them on the projector so they are a constant reminder): 

 

What should the manual look like to grab Herman’s attention? 
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For him to pick it up? 

For him to read it? 

For him to adopt the manual’s message? 

 

The designer talk to the participants during the session to ask about their thoughts 

behind what they’ve chosen and how their thoughts are about Herman’s perception. 

This is mostly to support the groups and keep them on the right track. The designer 

also highlight that they may write descriptions as well. 

 

B) 30 min ���Now we want you to take a look at different ”styles” that could be 

used for the manual. This is to get more directions from you on how you 

think the manual shall be designed. 

With ”Style” I mean the basics of how the layout is build. If it’s built up for 

example by elements such as illustrations, if it’s playful or strict etc. So it’s 

not about colours, not directly what’s on the pictures and not about layout at 

this stage. 

After we’ve looked at the different styles you will vote for the style you think 

would be most appropriate. 

 

 

B1) Presentations of the styles - Show on projector 

1st 

Just photographs; quite strict and clean style. 

 

2d 

This style is based on collage, which can include photographs, illustrations 

and some patterns. 

 

3d 
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This style is “playful”, it’s based on illustrations and typographic details to 

give extra spice. 

 

4th 

This style is a bit expressive with how it’s presented. This expressiveness is 

created with typography and contrasts created in different ways, with for ex. 

shapes and colours.  

 

5th 

This style is based on patterns. Repeated shapes and forms in a playful way. 

6th 

This style is more surrealistic. The message and the object that will be show 

will be presented in a surreal way and is more suggestive. 

 

 

B2) Time to vote 

Put up the styles on the wall and a white A4 paper underneath. 

Everyone votes by drawing a line at the A4 paper. 

 

15 min. 

Summarizing the work and decisions done, any comments? 

Next steps: 

- Anna J. will create the conceptual and graphical design for the 

manual. That will be ready during this spring. Parallel to that we 

will create texts and content. During the spring there will be 

moments when we need comments and feedback from Caddies 

team (for instance design examples, text versions…). Target is that 

the manual is ready after summer holidays. Next task is the 

toolbox. 
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2 Workshop – Röstning stilkoncept 

 
Illustration 

• 13 röster 
• Ha i åtanke att inte göra manualen för barnslig. 
• Lättare att förstå för olika åldersgrupper 
• Enkelhet för förståelse’ 

 
Enkelt 

• 8 röster 
• Jag gillar denna stil och vill ha den mixat tillsammans med mönster. 

Mönstret ska vara under och text och bilder över. 
• Jag vill se både bilder och illustrationer 
• Jag gillar enkla saker 
• Jag gillar realistiska saker 

 
Mönster 

• 6 röster 
• Jag vill ha mönster tillsammans med bilder 
• Att använda ornament kan vara fint, men inte enbart. 
• Riktigt små ornament kan användas till bakgrunden för varje del 

 
 
Kollage 

• 5 röster 
• Kan ge visuellt fin variation.  

 
 
Surrealistisk 

• 4 röster 
• Detta kan vara för skrämmande 
• Vilket är ett porträtt av a Caddy? 
• Jag tycker att denna är riktigt skrämmande 

 
 
Magasin stilen 

• 2 röster 
• Jag gillar detta men kan bli för modernt för Herman 
• Det är ”design” stilen vilken kanske är för modern för Herman 
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3 Tre framtagna koncept för intervjuunderlag 
Koncept nr. 1 

 

 

 

  



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 59 

Koncept nr. 2 
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Koncept nr. 3 
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 4 Intervjuguiden 

 
INTERVJUGUIDE 
 
 
 
* Introduktion - förklara hur intervjun genomförs.   
   
* Huvuddel 
1. Om Caddies  
2. Generell bakgrundsinformation om deltagaren och underskrift av att 

svaren får användas  
3. Designfrågor för respektive koncept & generella frågor 
4. Frågor om innehåll 
   
 
* Fråga om det är något annat som deltagaren har att säga om koncepten, 

manualen eller något annat 
 
* Beskriv hur svaren kommer att användas och att deltagaren sedan kommer 

att få en egen färdig manual. Tacka för intervjun. 
 
 
 
 
Stöd för introduktion om Caddies och manualen 
 

Caddies är ett nationellt EU-finansierat projekt. Projektet arbetar med deltagande av 
invånare, lokalt samarbete och kommunikationsfrågor. De tre parterna kommer från 
Sverige, Finland och Lettland. Projektet har pågått under tre år och detta året är 
projektets sista.  

Projektets roll har varit att testa ett stort antal olika och innovativa metoder för att 
göra stadsplaneringsutvecklingsprocessen smidigare och mer användbar för alla 
aktörer. 

En manual för lokalt samarbete, kommunikation och visionering - en 
sammanställning av arbetet av Caddies-teamet håller på att tas fram. Det är koncept 
för denna manual som ska testas. Vi har tre varianter av konceptet och vi är 
intresserade av att höra vad du tycker om dessa. 
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GENERELLA FRÅGOR 
 
 
Namn: 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
 
1. Sysselsättning? 
 
 
 
 
2. På vilket sätt /hur kommer du kontakt med frågor som deltagande av invånare, 
lokalt samarbete och kommunikationsfrågor? 
 
 
 
 
 
 
1. Frågorna som besvarats kommer att användas för information till ett 

examensarbete. Godkänner du att alla svar kan komma att publiceras? I annat 
fall, vilka vill du hålla anonyma? Du har möjlighet att ändra detta svar inom en 
vecka efter att denna intervju gjordes. 

 
 
 
 
 
 
1. Går det bra att intervjun spelas in? Inspelningen kommer endast att användas 

som stöd för fältanteckningar och kommer att raderas då examensarbetet är klart. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Signatur  
 (Svaren får användas och publiceras enligt ovan) 
 
 
 
 

 
 Namn       Datum 
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DESIGN FRÅGOR 
 
KONCEPT NR. 1 
 
Beskriv uppslaget 
- Vad får du för känsla av uppslaget? 
 
 
 
 
 
 
 
Vad var det första du la märke till på sidan? Vad fångade ditt intresse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken ordning tittar du på delarna på sidorna? (Rubriker, bilder etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad har du för tankar om:  
* Färgerna (Vad får du för känsla av färgerna? Tycker du att andra färger skulle 

passa bättre?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Teckensnitt (font/utseendet av texten – är det passande, svårt eller lättläst?): 
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* Format (Tycker du om storleken på sidan? Är det för stort/litet?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Layout (Tycker du om innehållets placering på sidorna?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gillar du och vill behålla av konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle du vilja ta bort från konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad vill du addera till konceptet?  
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KONCEPT NR. 2 
 
Beskriv uppslaget 
- Vad får du för känsla av uppslaget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad var det första du la märke till på sidan? Vad fångade ditt intresse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken ordning tittar du på delarna på sidorna? (Rubriker, bilder etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad har du för tankar om:  
* Färgerna (Vad får du för känsla av färgerna? Tycker du att andra färger skulle 

passa bättre?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Teckensnitt (font/utseendet av texten – är det passande, svårt eller lättläst?): 
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* Format (Tycker du om storleken på sidan? Är det för stort/litet?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Layout (Tycker du om innehållets placering på sidorna?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gillar du och vill behålla av konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle du vilja ta bort från konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad vill du addera till konceptet?  
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KONCEPT NR. 3 
 
Beskriv uppslaget 
- Vad får du för känsla av uppslaget? 
 
 
 
 
 
 
 
Vad var det första du la märke till på sidan? Vad fångade ditt intresse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken ordning tittar du på delarna på sidorna? (Rubriker, bilder etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad har du för tankar om:  
* Färgerna (Vad får du för känsla av färgerna? Tycker du att andra färger skulle 

passa bättre?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Teckensnitt (font/utseendet av texten – är det passande, svårt eller lättläst?): 
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* Format (Tycker du om storleken på sidan? Är det för stort/litet?): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Layout (Tycker du om innehållets placering på sidorna?): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gillar du och vill behålla av konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle du vilja ta bort från konceptet? Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad vill du addera till konceptet?  
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GENERELLA FRÅGOR 
 
 
 
Vilket koncept gillar du bäst? 
 
 
- Varför? Vad gjorde att det särskilde sig bland de andra?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du se en mix av delar från de olika koncepten? Vilka delar? 
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Questions	  concerning	  the	  content	  of	  the	  chapter	  	  
With	  these	  questions	  we	  want	  to	  get	  feedback	  concerning	  the	  following	  things:	  The	  style	  of	  
writing,	  the	  length	  of	  text,	  the	  deepness	  /	  concreteness	  of	  the	  text	  and	  the	  structure	  of	  the	  
chapter.	  

1.	  Evaluate	  the	  content	  of	  the	  chapter	  on	  a	  scale	  from	  1	  to	  5	  (1	  =	  I	  totally	  agree,	  5	  =	  I	  
totally	  disagree)	  from	  your	  own	  perspective	  according	  to	  following	  characters: 

___	  Interesting	  ___	  Useful	  ___	  Written	  in	  an	  inspiring	  way	  ___	  Boring	  ___	  Easy	  to	  

understand	  ___	  Too	  much	  text	  ___	  Difficult	  /	  complex	  text	  ___	  The	  structure	  of	  the	  

chapter	  is	  good	  ___	  Too	  general	  ___	  Too	  much	  details	  ___	  Concrete	  ___	  Gives	  new	  ideas	  

for	  me	  	  

2.	  How	  could	  we	  make	  this	  chapter	  more	  interesting	  for	  you?	  

	  

	  

	  

 
	  

3.	  Which	  elements	  /	  parts	  of	  the	  chapter	  are	  most	  useful	  from	  your	  perspective?	  Which	  are	  
less	  useful?	  

	  

	  

	  

	  

 

4.	  Other	  ideas	  /	  tips	  concerning	  the	  chapter?	  
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5 Sammanställning intervjusvar 
 

Deltagare: 15 stycken 

 

Koncept1 

 

Känsla & tankar 

Seriöst, lockad att läsa. 

Varmt, tilltalande. ”Mysig-känsla” - manual från en organisation. 

Glatt & intressant, bra känsla. Gillar färg, inte för mycket text. Funderade 

vad gubben stod för. 

Vill att meddelanden ska komma före berättelsen (lättare att hitta snabba 

svar) 

Gillar färgerna- de lockar. Snygg font, gillar rutor utan kantlinje. Neutralt i 

värme-lagom. Mot en skolbok och naivt, men känns inte så. 

Detta är på engelska. Tråkigt. 

Blir intresserad. 

Blir intresserad & vill läsa. 

Jag vill läsa. 

 

* Gillar färgerna generellt. Lite förvirrad. Undrar varför fonten ändras.  

* Gillar designen, lätt att läsa och livliga bilder. 

* Gillar storleken och färgerna harmonierar. Från en organisation, ser lite 

”platt” ut och inte mycket variation. 

* Bilden på första sidan är inte inspirerande och texten är inte attraktiv. Kan 

göras med spiralbindning. 

* Neutralt, inga speciella känslor. Lugnt att titta på, inte irriterande. 

* Får ingen speciell känsla för det. Vill ha vertikalt format, det är ljusa färger.  
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= Hälften av deltagarna blir intresserade och vill läsa. De flesta av de 

resterande är neutrala och några tycker det är ett tråkigt koncept. 

 

 

Färger 

• Glatt. 

• Skönt med färg. Gillar alla speciellt den kraftfulla gula. 

• Bra färger. Vill ha gladare färg på CADDIEgubbens tröja, kanske röd. 

• Lite lugna och tråkiga. Vill ha starkare färger. 

• Passar bra ihop, bra balans. Gillar starka färger men vet inte om alla 

gör det. 

• Lite dåligt med färg. Vill ha starkare färg. 

• Tunna och bra färger. Någonting saknas. 

• Bleka färger men lugna. De drar till sig blickar utan att distrahera. 

• För bleka. 

 

• På s. 4-5 kan bättre färger användas. S.5-6 är ok. Känsla att det är för 

föräldrar med småbarn. 

• Fina och mjuka färger. Gillar att färgerna inte är ”lysande/stickande” 

för det gör mig nervös och distraherad. 

• Lite för bleka, men inte irriterande. Lockas mer av mer kontrast. 

• Vill ha varmare färger, som den på CADDIESgubbens tröja. 

• Väldigt lugna & mjuka. Trevliga men lite tråkiga, jag vill ha mer färg. 

Bilderna ger mer färg till konceptet & de sticker ut bra från 

bakgrunden. 

• Färgerna är bra, ljusa. 

 

= Vill ha mer färg, starka & kontrast. Tycker att dessa ljusa “mjuka” färger är 

bra men tråkiga.  
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Teckensnitt 

• Bra & passande. 

• Gillar alla, rätt punktstorlek. 

• Gillar. 

• Gillar antikvorna i texten. Gillar inte att rubrikerna är skissaktiga. 

• Snygga rubriker, gillar ”rough” och inte perfekt. Mer tyngd i rubriker 

och större kontrast mellan olika stycken. 

• Bra teckensnitt. Har svårt att se vad det står. 

• Bra på s. 2-3. Inte lika bra s. 4-5. 

• Bra font, lättläst. 

• Passande, lätta att läsa. 

 

• Tycker att det stör med teckensnittsbyte. S. 4-6 är ok och läsbara. 

• Ok. Normal text som i ett magasin, en vanlig person kan läsa detta. 

• Gillar den kraftiga & stora rubriken på s.2 men inte fonten. S. 5 är 

balanserad, ”How to do it” kan vara i fet stil. Särskilj rubriker mer. 

• Tycker inte om fonterna så mycket. Är lite svårt att läsa. 

• Ok, som texten i ett magasin. Gillar speciellt fonten som är använd i 

rubrikerna. Bra att det är olika på ”berättelse sidan” & ”how to do it”. 

• Bra, lätt att läsa. 

 

= Bra, särskilj texter mer.  

 

 

Layout 

• Gillar. 

• Gillar den, även att rutorna är rundade. 

• Vill att inlednignsfraser/underrubriker ska sticka ut mer. 
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• Gillar bilder på höger sida. Gillar då bild & text säger samma, undrar 

vad korthuset står för.  

• Förstår inte uttaget, gröna rutan lite 90tals färg. Vill ha något starkare 

på förstasidan. 

• Den är bra 

• Gillar. Lätt att följa, bra ihopsatt. 

• Bra, inga problem att ta till sig information. 

• Bra, enkelt & lätt att förstå. 

 

• Inte tillfredsställande. Förstår inte bilder på s.3. S.2 behöver lyftas upp. 

• -  

• Förstår inte riktigt s.4-5. Vissa saker känns som att de flyter omkring. 

• För mycket luft innan texten börjar på s.2-3. Kan lyfta upp texten, s.4-6 

är mycket bättre, jag gillar också boxarna. 

• Trevligt, det är tillräckligt med variation så att inte det blir tråkigt. 

Bilderna är bra placerade. S.4 är bra, olika information i de olika 

boxarna & olika färger. CADDIESgubben är statisk. Korthuset är fint 

men kanske tar för stor plats. 

• Layouten är tydligt strukturerad. 

 

= Bra. Bra med färgboxar. 

 

Format 

• Kul & passande. 

• Jättebra, helt rätt. 

• Gillar storleken & proportionerna. 

• Gillar; smidigt och tar inte mycket plats. 

• Gillar formatet - passar om det är spiralbindning. 

• Gillar storleken och proportionerna. 
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• Bra format, gillar horisontellt. 

• Inte så smidigt. 

• Gillar inte. 

 

• Ok. 

• Bra storlek. Som en pocketbok, lätt att bläddra igenom och stoppa i 

väskan. 

• Gillar formatet. 

• Storleken är ok. 

• Bra storlek, lätt att bläddra igenom. 

• Storleken är bra men vill ha ett stående format. 

 

= Gillar storleken & proportionerna. 

 

Bäst 

• Strukturen- lätt att hänga med. 

• Rutor, texten & korthuset. 

• Den präktiga ingången & att bilder delar upp innehållet. Spralligt & 

kul med kontakten. 

• CADDIEgubben. Färgrutorna gör det lätt att läsa. 

• Färgrutorna, korthuset & s.5. 

• Kontakten! Bra inledning. 

• Färgerna för att de ser ”ärliga/uppriktiga” ut. 

• Färgerna 

• Allt är bra. 

 

• Bra färger på s. 5-6. Balanserat uppslag. 

• Layouten av texten, lätt att läsa och få en överblick. 

• Storleken och porträtt layouten. Gillar layouten på s.2, 3 & 6. 
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• Jag gillar CADDIESgubben men han behöver vara mer attraktiv. 

• Strukturen som gör det lätt att läsa. Färgboxarna & teckensnittet. 

• Layouten. 

 

= Färgrutorna, korthuset, strukturen. 

 

Ta bort/ ändra /idéer 

• Uttaget 

• Kanske ändra bakgrundsfärg för rutan för varje kapitel. 

• CADDIESgubben. Vill knyta ihop texten till det området/landet den 

hör till. 

• Kluven till fotografier, associerar kläderna till en viss tid. Mer neutrala 

bilder om det går. 

• CADDIEgubben. Antingen en enklare gubbe eller ingen alls. 

• CADDIEgubben, tycker den är barnslig. Funderar på vad korthuset 

står för. 

• Ta bort CADDIESgubben eller ha en riktig person (fotografisk bild). 

Vill ha mer expressiva rubriker. Något som gör att saker sticker ut. 

• CADDIEgubben kan vara i rörelse för att smälta in i texten bättre. 

 

• Ändra s. 2 på något sätt. CADDIEgubben behöver ändras, mer ”bright” 

(mot figurer på s.6) 

• CADDIESgubben. Bidrar inte med något i konceptet, möjligtvis 

tvärtom. Gubben ser dum ut. 

• Byt ut fotona till bättre. S.3 är lite konstig och passar inte riktigt. 

Korthusets metafor är lite långt borta. 

• Byta ut bilderna, lägg till bilder från olika typer av event. Ska denna ha 

spiralbindning borde det ha linjer längs ner för att skriva på. 

• Lägg till bilder av riktiga människor från projektet, med pratbubblor.  
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• Bilder borde placeras annorlunda. Vill ha stående format. 

 

= Mer expressiva rubriker. Ändra CADDIESgubben om det ska finnas 

någon, det finns ingen allmän önskan om en CADDIEgubbe. 

 

Översikt 

Hälften av deltagarna blir intresserade och vill läsa. De flesta av de 

resterande är neutrala och några tycker det är ett tråkigt koncept. 

Mer färg behöver användas, de ska vara starka och kontrastera bättre. 

Deltagarna tycker att dessa mjuka färger är bra men tråkiga. 

Typografin är bra men rubriker och underrubriker behöver sticka ut mer. 

Layouten är bra och det är bra med färgboxar. 

Med formatet gillar de storleken och proportionerna. 

Det bästa är färgrutorna, korthuset och strukturen. 

Vill ha mer expressiva rubriker. Ändra CADDIESgubben om det ska finnas 

någon, det finns ingen allmän önskan om en CADDIEgubbe. 

 

Koncept 2 

 

Känsla & tankar 

• Något rörigare än nr.1, vuxen-ungdom. 

• Mer traditionellt, gillar bakgrunden, mer professionellt. 

• Fräscht, snygga rubriker men svårt att läsa dem snabbt. 

• Lite känsla av en faktabok. 1:an är roligare. 

• Tycker om att ha en bakgrund, gärna olika mönster eller samma men 

med olika färg för respektive kapitel. 

• Tilltalar mig mer än det 1:a. Gillar ringarna, ser dem som symboliska. 

• Väldigt seriöst intryck. För professionell, lite översittare. 

• Formellt & opersonligt. Inte intressant, för standardiserat. Får ingen 
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känsla och vill inte läsa. 

• Inte intresserad av att läsa. 

 

• Ljust och ser bra ut! Gillar gubbarna på sista sidan. CADDIEgubben 

behöver mer kraft. 

• Inget är för mörkt, vilket är bra. Vill ha starkare rubriker, antingen 

tjockare eller annan färg. 

• Ljust & balanserat. Ser mer designat ut med bakgrunden. Gillar 

rubrikerna men vill ha dem kraftigare. 

• Bra storlek & form. Gillar inte bakgrunden. 

• Gillar inte bakgrundscirklarna- gör mig nervös. Inte inbjudande. För 

stora bilder.  

• Stilig layout & storleken känns rätt. 

 

= Seriöst, ljust & bra storlek. 

 

Färger 

• En färg är bra, blått är fint (seriöst). 

• Tilltalande och känns rätt, lagom. 

• Gillar dessa mer kalla färger- fint & rent. 

• Gillar den blåfärgen. Markera det viktiga mer, kanske med färg. 

• Gillar, bra balans. Har kapitlen olika färg fungerar det. Gubbarna på 

sista sidan kommer med ny färg och det fungerar bra.  

• Mer färg. Annars bra. 

• Bra färger, coolt. 

• Bra. 

• Dåligt med färg, blekt, speciellt sista sidan. Tomma hål utan färg. 

• Lugna, inget irriterar mig. 
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• Behagliga och gör det lätt att läsa. 

• - 

• Bakgrundsidéen är bra vid många ljusa bakgrunden. Kanske ha 

bakgrund på vissa ställen. 

• Bästa färgerna av alla tre koncept. 

• För ljust & är tråkigt. 

• Fina färger 

 

= Bra balans, fina färger & ljust. Lite mer färg. 

 

 

Teckensnitt 

• Bra & lätt att läsa. Mer tyngd i rubriker. 

• Bra i alla texter. Tilltalande. 

• Bra & fina teckensnitt. Vill ha tydligare i rubriker. 

• Gillar rubrikerna men mer kraftfulla. Vill ha sanserifer i all text. 

• Gillar men vill ha bättre kontrast i rubriker. 

• Svårt att läsa (när personen ser en utklippt version tycker den att 

det är lättläst) 

 

• För bleka, drar inte till sig uppmärksamhet. Lätt att läsa men inte 

lockande 

• Rubrikens storlek på sista sidan ska vara större. Första uppslagets 

teckensnitt passar inte med de andra. 

• De flesta delarna är lättlästa. I de blekt blå boxarna är det för stor 

teckengrad. Fonten på s.4 kan vara samma som på s. 6-7. 

• Skaplig läsbarhet. Vill ha kraftigare rubriker.  

• Gillar. De på s.4 kan bör vara mindre & mer aktiva på något sätt. 

Speciellt de i de blå boxarna. 
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• Fonterna är de bästa av alla tre koncept. Teckensnittet i 

berättelsen kan ändras till samma som är i de andra texterna. 

• Ok men lite tråkiga. Mer variation tack. Mer kraft i rubriker. 

• Fonten är bra, lätt att läsa. 

• Formatet är riktigt bra, lätt att ta med sig. 

 

= Bra & lätta att läsa. Mer tyngd i rubriker antingen, med fetare stil eller 

annan färg. Vissa vill ha mer variation & mer aktiva & andra vill ha mindre 

variation (att seriffen ska ändras till sanserifen som även används i 

konceptet). 

 

Layout 

• Gillar. Sista uppslaget i boxar för att sticka ut mer. 

• Snyggt. Gillar bakgrund. Gillar inte att citatet är böjt. 

• Jättefint & luftigt. För stor CADDIESgubbe, kan använda den platsen 

till något mer värdefullt. 

• Snygg men för mesig. Gillar s.4-5 bäst, de har alla delar. S.2-3 

• Bra. Vill ha mer detaljer, bra med en jättestor gubbe. Antingen jättestor 

eller jätteliten. Markera meddelanderubriker bättre. 

• Bra att det är luftigt. Lätt att följa vart man ska läsa. Gillar speciellt s. 6-

7. Stora gubben tar mycket plats och kan tas bort. 

• Gillar inte layouten på s. 6-7 för att rubriken är delad. 

• Bra, text & bild sammarbetar. Bilder är förstora. Sista sidan gillar jag 

minst. 

• CADDIESgubben är för stor. Jag skulle inte läsa sista uppslaget.  

 

• Fotona är för stora & tunga. Ringarna flyter utanför pappret vilket gör 

att ordningen rubbas en del. 

• Gillar. Byt ut CADDIESgubben mot riktiga bilder. Pratbubblorna kan 
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vara i mitten av s.6. Delad till ringarna.  

• Balanserat. S.5-6 behöver något som gör det starkare. Fetare i rubriker 

& siffrorna. 

• Layouten är bra, gillar speciellt s. 4 (bild & text) & 6 (tydlig text). 

• Stora foton är bra. Gillar inte cirklarna i bakgrunden. Vill ha större 

variation, olika typer av bakgrunder. Som i de två andra koncepten, 

olika layout för berättelsen & ”How to” etc. 

• Funktionellt, bilder & text är rätt placerade. 

 

= Gillar bakgrunden, luftigt & bra struktur. Ta bort CADDIESgubben (den 

tar för mycket plats. Något för stora bilder.  

 

Format 

• Gillar detta mest. Lätt att plocka fram & läsa i farten. 

• Känns rätt för detta. Bra storlek, lätt att plocka fram. 

• Bra format. 

• Ok, men gillar det 1:a bättre då det är mer udda. 

• Bra storlek, praktiskt. Gillar 1:a bättre. 

• Bra format & storlek. 

• Bra. 

• Ok, det är ett bekvämt format. 

• Som dagbok. 

 

• Gillar. Det är inte ett ”normalt” format. Kan få blickar till sig pga det. 

• Gillar, det bästa av de tre. 

• Storleken är precis rätt! Gillar det mycket. 

• Bra storlek. 

• Storleken är bra, antagligen det bästa av de tre koncepten. Lätt att 

bläddra igenom. 
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= Väldigt bra format; lockande och passande. 

 

Bäst 

• Formatet, ringarna i bakgrunden & citatet s.3. 

• Rubriker (tilltalande), s. 6-7. 

• Sista uppslaget, det är luftigt & snyggt. 

• Gillar hela. 

• Pratbubblorna, gillar att det är luftigt och med detaljer. Citatet- ev ta 

detta från texten. 

• Ringarna. 

• Gillar bilden som är på kommunikationssidan, passar bra. 

• Layouten på s.5. 

• Text i moln/pratbubblor, ser bra & intressant ut. 

 

• Att det känns ljust och glatt. 

• Formatet och de ljusa färgerna. 

• Den bra layouten (två kolumner/sida är väldigt läsbart). Placering av 

bilder & text. 

• CADDIESgubben (men den ska vara mer inspirerande & aktiv). 

Storleken och boxarna. 

• Stora foton, olika sätt att använda citat, som på s. 3 & 6. 

• Gillar allt. 

 

= Formatet, layouten ringarna i bakgrunden, texten i pratbubblorna, att det 

är luftigt & ljust.  

 

Ta bort/ ändra /idéer 

• - 
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• CADDIESgubben. Vill inte ha denne med i något utförande.  

• I så fall CADDIESgubben & använda platsen till något annat. Mer 

levande bilder. 

• - 

• Ev. ha bilder som inte är helt fyrkantiga.  

• CADDIESgubben är överflödig. Svårt att sätta en bild på en CADDIE. 

Ha kvar illustrationer men ändra så att det inte är en CADDIE längre. 

Lägg till kontakten! 

• Ta bort illustrationer på s.7. Passar inte till texten. Byt foton, mer 

aktivitet på dem. 

• CADDIEgubben är för stor, vid förminskning kan fler bilder läggas till. 

Mer aktivitet i bilder & kanske råd och mindre seriös text är bra. 

• Ta bort den stora CADDIESgubben, sätt dit två personer som pratar. 

Vill inte ha detta. 

 

• Mer kraft till CADDIESgubben. Mer ordning i layouten. 

•  

• CADDIESgubben, för barnslig & naiv, behöver mer kraft. Fotona, mer 

aktiva. 

• Jag skulle ta bort cirklarna från bakgrunden. De är för dominanta. Mer 

inspirerande bilder. 

• Ta bort cirklarna i bakgrunden. Ska en bakgrund användas, ha något 

lugnare.  

• - 

 

= Ta helst bort CADDIESgubben (bidrar inte) eller använd en 

fotografiskbild på en CADDIE eller ändra gubben.  

 

Översikt 
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Intervjudeltagarnas intryck och känsla är att konceptet är seriöst, ljust och 

har ett tilltalande format. 

Det är en bra färgbalans, fina färger och det uppskattas att det är ljust. Lite 

mer färg behövs. 

Typografin är bra och det är lätta att läsa. Det behövs mer tyngd i rubriker, 

antingen skapas det med fetare stil eller annan färg. Vissa vill ha mer 

variation och mer aktiva teckensnitt och andra vill ha mindre variation (att 

seriffen ska ändras till sanserifen som även används i konceptet). 

Svaren angående layout visar på att deltagarna gillar bakgrunden och tycker 

att upplägget är luftigt och har en bra struktur. Ta bort CADDIESgubben då 

den tar för mycket plats och bilderna är något förstora. 

Det bästa med konceptet är formatet, layouten, ringarna i bakgrunden, 

texten i pratbubblorna, att det är luftigt och ljust. 

Ta helst bort CADDIESgubben (bidrar inte) eller använd en fotografiskbild 

på en CADDIE eller ändra gubben. 

 

 

Koncept 3 

Känsla & tankar 

• Reklam, folder för läkemedel (pga format & kant). Första uppslag mer 

seriöst- sen barnsligt. 

• Inte intressant. Organisation som står bakom. Blir lite mycket. 

• Snyggt med stark färg, enkelt, roligt, klatchigt, rivigt. Mer vuxna 

illustrationer. 

• Mer levande än nr.2. Lätt att hitta vad man är ute efter. 

• Gillar inte illustrationsstilen. Bra att meddelanden är i en annan font. 

Amerikansk känsla. Gillar citatsidan och vill gärna ha ett citat per 

sida. 

• Tilltalar inte mig. Allergisk mot tecknade gubbar. Gillar citatsida - citat 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 85 

som kommer från projektdeltagare. 

• Intresserad, lockad att läsa all text. Det ser mer personligt ut. 

• Snygg design, vill läsa, ser intressant ut. Tycker inte att första uppslaget 

hör ihop med resten - för formellt. Skulle börja läsa från s.4-5. 

• Blir väldigt intresserad av att läsa. Detta pga den attraherande 

handstilen. Jag skulle inte läsa första uppslaget. 

 

- Detta är lätt att förstå, smidigt att hitta. Gillar kontrast med bakgrund.  

• För fyllda sidor, för litet, som ett turistlexikon. Svårare att läsa än de 

andra koncepten. 

• Gillar! Visuellt balanserat & ökar intresset för att läsa texten. 

• Gillar kantlinjen (lila). Det svarta är bra använt på citatsidan men gillar 

inte s.5 mycket. 

•  

• Fina färger! Väldigt fint & behagligt. Älskar det, får mig att le! 

Inbjudande att läsa, bra variation. 

• Lite blekt, billigt. Bra layout. 

= Gillar kontrast med bakgrund, fina färger. De flesta blir intresserade av att 

läsa & andra  

inte intresserade. För litet format. 

 

Färger 

• För myndig blå 

• Bra. Gillar kontrasterna rosa/vitt/svart, vitt/svart.  

• Gillar kontrasterna. Roligt med piffig färg, gillar rosa kanten. 

• Gillar olika färger på text, den rosa kanten och olika bakgrundsfärger. 

• Gillar att de är starka. Kontrast med bakgrundsfärg och färg på text är 

bra. 

• Rosa kanten är bra. Gillar starka färger. Poängtera vikt av budskap mer 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 86 

med färg. 

• Gillar färgerna & kontrasten. På s.6 kan det vara klarare färger, kanske 

grönt. Kan lägga dit en till färg, kanske från megafonsidan. Två färger 

är för lite. 

• Gillar kontrast med bakgrundsfärg. 

• Gillar inte den blå färgen. Den svarta kan bytas ut till blått. 

 

• Gillar färgerna. Svart bakgrund är bra och den mörkt lila randen. 

Färgerna gör att uppslagen blir levande. 

• Tycker inte om de mörka färgerna. Sidorna med svart bakgrund är 

svårlästa, s. 5 är ok. 

• - 

• Gillar kantlinjen (lila). Det svarta är bra använt på citatsidan men gillar 

inte s.5 mycket 

• Jättebra! Lila & svart är de bästa färgerna jag vet! 

• Glåmiga färger. 

 

= Gillar kontrast med andra bakgrundsfärger och färger på text. Rosa/lila 

kanten längst ner är bra. Ev. någon klarare färg (glåmighet kan kommit pga 

skrivaren) 

 

Teckensnitt 

• Gillar det på citaten. Lite många annars bra. 

• Det på s. 6 är snyggt, vill ha det i alla. Gillar alla förutom de på s.5. 

• Gillar. 

• Gillar. Speciellt de på s.5, orkar ta till sig mer info med variation av 

teckensnitt som i detta. 

• Bra kontrast mellan rubriker på s.6. Font på budskapen är bra. Gillar 

inte den i flytande texten. 
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• Roligt med olika. Lättläst. Gillar speciellt budskapsteckensnittet.  

• -  

• För mycket text på sida 2, blir för formellt. 

• Första uppslagets text ser för formellt ut. 

• För mycket text på första sidan. Vill hellre ha illustrationer t.ex. en 

CADDIESgubbe istället för vissa meningar. 

 

• Handstilen skapar känsla, mer personligt. Vill ha större textstorlek. 

• Fonten ser mindre ut pga formatet av manualen. S. 7 är väldigt svårt att 

läsa. 

• Gillar verkligen fonten på s. 5, kanske kan använda i hela? Gillar även 

handstilen. Är fundersam över rubriken på s.2 om det är passande.  

• Fonten är bättre än i Nr.1, denna är mer modern. Gillar citat 

teckensnittet. Mer kraft i den vita texten så den är lättare att läsa. 

• Ok, lätt att läsa. Ev. byt ut teckensnittet på s.6. Väldigt fina rubriker s. 

5. Citatsidan är snygg men svårläst. 

• Bra men för stor storlek på texten. 

 

= Fina teckensnitt, speciellt på s.5. Citatteckensnittet är också snyggt och ger 

en bra känsla men behöver vara tydligare. För mycket text på första 

uppslaget, ser för formellt ut. 

 

Layout 

• Lite rörigt, händerna ger också reklamkänslan. För stor skillnad. 

• Gillar inte, förutom sista uppslaget s.6-7. Vill inte ha illustrationer. 

• Gillar all uppslag. Skulle dock inte läsa citatsidan. 

• Gillar. 

• Gillar upplägget av kommunikationsdelen. Bra kontrast mellan sv/vitt 

osv. Tråkigt med mycket text på s.2-3. Bra med utfallande bild och 
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bild i bakgrunden (handen).  

• Bra. 

• Allt är bra, gillar inte sida två då den har en annan stil. 

• Uppslag ett passar inte med de andra. Illustrationerna kan vara mer 

detaljerade. 

• Gillar inte pilarna på kommunikationssidan. 

 

• Det känns levande då foton och illustrationer är snyggt mixade.  

• Fungerar inte. För mycket på varje sida. 

• Inspirerande, ”volatile” på ett bra sätt. 

• Jag gillar layouten på s.6, lätt att läsa. Gillar att det inte är lika mycket 

text som i nr.1. 

• Bra variation, gillar speciellt händerna i bakgrunden på s.2. Gillar inte 

illustrationerna.  

• Relativt lätt att läsa men inte funktionellt (?) 

 

= Gillar. För mycket på vissa sidor då det är ett litet format. Det tillsammans 

med teckensnittet gör också att det första uppslaget ser lite annorlunda ut.  

 

Format 

• Tycker inte om pga associationer till läkemedel. 

• För litet - men är enkelt att ta med sig. 

• Bra format. Gillar att det är lite mindre. 

• För litet. Vill kunna göra egna anteckningar. Gillar proportionerna. 

• För litet. Ej intressanta proportioner - ej bra associationer.  

• Det mest behändiga formatet & lättläst. Vill ha ett litet som passar i en 

ficka & det gör detta. 

• Detta format är bättre än nr.1 

• Gillar! Detta är ett mer passande format. 



Anna Jonsson, Examensarbete GDK (ITN) 
Grafisk Design & Kommunikation, Linköping Universitet 

 

 

 89 

• Gillar detta mer än nr.1. 

 

• Lite större vore optimalt för denna layout. 

• Alldeles för litet! 

• Definitivt för litet. Bra om formatet var ca 15*20 cm.  

• Lite för litet. 

• För litet format. 

• Ok 

 

= För litet format. Tycker att proportionerna är ok. Bra att ha ett format som 

är lätt att ta med sig. 

 

Bäst 

• Citat är bra inslag. Uppdelat på bra sätt. 

• Citatsidan, s.6-7 och kontrasterande bakgrundsfärger. Hur textrutorna 

är placerade och teckensnitt i rubriker. 

• Första uppslaget är favorit. 

• Gillar allt förutom serifferna. Kul med händerna, fördel med bara en 

bild. Bra färger och bra uppdelat i kolumner.  

• Kontrasterande bakgrundsfärger, utfallande bilder, sida med citat men 

ett per sida, händerna. 

• Citatsidan - vill ha citat från personer från projektet. 

• Handskriften. Illustrationen på barnen. 

• -  

• Handstilen gör att den får en personlig prägel. 

 

• Det är lätt att läsa, inte för mycket text. Rubriker bär redan på 

meddelanden, vilket gör att det är lättare att hitta. 

•  
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• Gillar verkligen s. 5 & 7, färgsättningen, det grafiska & fonten. 

• Layouten. 

• Färgerna! Händerna. 

• Storlek & layout 

 

= Färgerna, handstilen, kontrasterande bakgrundsfärgen, citatsida.  

 

Ta bort/ ändra /idéer 

• -  

• Ta bort illustrationerna. In med fler foton - mer realistiskt. 

• Citatsidan har för stor kontrast mot de övriga. 

• Ta bort Seriffer 

• Ta bort illustrationerna 

• Ta bort illustrationerna, lägg till kontakten och bakgrundsringarna. 

• Ta bort illustrationen med barnen. Lägg till minst tre hårstrån på 

gubbarnas huvud. Använd mer foto. 

• Lägg till bilder från verkligheten. Mer enhetlig stil & mer detaljer i 

illustrationer. 

• Första uppslaget passar inte med resterande. Vill ha illustrationer på 

första uppslaget för att länka ihop de andra sidorna samt vill ha hår på 

gubbarna. 

 

• Illustrationerna kan samlas ihop bättre. Mer aktivitet i fotografier. 

• Annan storlek! Bättre med bilder på personer istället för dessa enkla 

illustrationer. 

• Fotot på s.3 ser stelt ut, bättre foton. Illustrationerna ser för barnsliga 

ut. 

• Ändra illustrationerna, för naiva. Antingen använda foton eller mer 

detaljerade illustrationer istället. Formatet kan vara större & ev. mer 
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färg istället för svart bakgrund. Lägg till CADDIEgubben och bilder 

som förstärker berättelsen. 

• Illustrationerna. Tar för mycket plats på s.4, in med foton. 

• Illustrationerna ser barnsliga ut. Vill lägga till något som tar bort det 

minimalistiska. 

 

= Ta bort eller ändra illustrationerna. Lägg in fler bilder istället för 

illustrationer.  

 

Översikt 

Gillar kontrast med bakgrund, fina färger. De flesta blir intresserade av att 

läsa och de andra inte intresserade. Formatet är för litet. 

Kontrast med andra bakgrundsfärger och färger på text är bra. Rosa/lila 

kantlinjen längst ner är bra. Ev. använda någon klarare färg (glåmighet kan 

dock uppkommit pga skrivaren) 

Det är fina teckensnitt, speciellt de på s.5 (ett mer expressivt teckensnitt). 

Citatteckensnittet är också snyggt och ger en bra känsla. Citaten behöver 

dock synas tydligare. Det är mycket text på första uppslaget vilket gör att det 

ser för formellt ut. 

Layouten gillar. Det är för mycket på vissa sidor, detta har blivit pga. att det 

är ett litet format. Det tillsammans med teckensnittet gör också att det första 

uppslaget ser lite annorlunda ut. 

Formatet är för litet. Proportionerna mellan sidorna är dock ok. Andra 

åsikter är att det är bra att ha ett format som är lätt att ta med sig. 

Det bästa med konceptet är färgerna, handstilen, att använda kontrasterande 

bakgrundsfärg samt citatsidan. 

Ta bort eller ändra illustrationerna. Lägg in fler bilder istället för 

illustrationer. 

Gemensamma kommentarer för alla 
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= Vill ha mer aktiva bilder. Bilder som kan visa på resultat samt en 

blandning av utomhus- och inomhus bilder. Deltagarna gillar variation och 

rörelse i både bilder och layout. Ha något som gör att läsaren förstår vilket 

område eller land som kapitlet tillhör. 

 

 

 

Vilket koncept är bäst/ vilken kombination vill deltagarna se 

 

1:a. Gillar färgrutorna, bra balans och färg.  

2:an. Tilltalar mest (på håret) då den är mer företagsmässig och har en bra 

balans mellan text och bild. Är dock nöjd med både 1:an och 2:an. 

 

 

1:an. Gillar "Candy" stilen, på gränsen till naivt men ändå inte.  

2:an. Gillar tanken på att ha något som kopplar ihop (bakgrund). Det är 

luftigt och helt plötsligt kontrast med stor gubbe/färgklick vilket gillas. Bättre 

CADDIE i denna än i Nr1 (lite löjlig).  

 

 

2:an Lagom seriöst, sticker ut med bakgrundsringar och formatet. Lockad att 

läsa detta från början till slut. 1:an har en bra struktur som gör att det är lätt 

att ta till sig budskapet. In med det i nr. 2 

 

 

2:an Tilltalar mest. Gillar speciellt det sista uppslaget. Vill lägga till 

Kontakten + Citat från personer i projektet + Teckensnitt i 

Budskap/Messages i 3:an + Mer färg. Ta bort CADDIEgubben. 
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2:an Bästa formatet. Lätt att läsa (precis som Nr.1). Bra variation i layout men ta 

bort CADDIESgubben. Lättare att läsa rubriker i Nr.1, vill använda dem i Nr. 

2. 

 

2:an. Storleken är bra. Fonten är den bästa (på s.4-7) Layouten av texten är bra. 

Vill inte ha bakgrundscirklarna. 

 

2:an. Gillar användandet av färger, det moderna uttrycket, storleken, layouten, 

att det mer stil än de andra två samt att det är tillräckligt enkelt. 

 

 

3:an Detta för att den är mer personlig. Vill lägga till 5:e sidan från 2:a 

konceptet samt korthuset. 

 

 

3:a Professionellt och lagom. Rangordning koncepten 3, 2, 1. Vill gärna se 

olika färg på kanten längst ner på sidan. Gillar inrutat, inte utfallande bilder. 

Att bilden kopplas ihop med text är viktigt. 

 

3 Enkelt; kändes tydligt. Det talar till mig och jag gillar färgerna. Eventuellt 

lägga till CADDIEg men vet inte vart han skulle få plats utan att ta över. 

 

3:an Mest attraherande och är intressant. Intressanta detaljer som megafon 

och bild på barn. Vill lägga till korthuset och ändra barn illustrationen. 

Svarsperson  

 

 

3:an Det känns levande, attraktivt och intressant; jag vill läsa det. Istället för 
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illustrationerna i detta koncept vill jag ha korthuset. 

 

 

3:an. Layouten, färgerna. Mångsidigheten som stödjer meddelanden & 

berättelsen på ett bra sätt.   

S. 5 är den jag gillar bäst & som lockar mig att läsa allt (fonten, färgerna, 

intressanta bilder, intressanta rubriker). Vill ha ett större format dock. 

 

 

3:an. Det är intressant och mångsidigt. Snygg font (handskriftsfonten fungerar 

väldigt bra med citaten) Ser gärna 3:ans stil tillsammans med den generella 

grafiska designen av koncept 2, men det kanske inte fungerar. 

 

3:an Färgerna är riktigt bra, tillräckligt med variation, annorlunda & 

utmanande. Vill ha storleken från Nr.2 och variationen i Nr.3 samt händerna i 

bakgrunden. 

 

 


