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Abstract  
This thesis examines the foundation of efficient visual communication. Literary studies of 

communication and design principals have been executed. To gain thorough knowledge a 

sales material in the form of a brochure has been produced for a company where knowledge 

of effective visual communication has been applied. The brochure has been the practical part 

of the thesis. The work has been executed based on Petterssons (2002) model and has resulted 

in a brochure with pop up-functions. To proceed from a communication theory in 

understanding the receiver’s situation and the eventual disturbances that can occur during the 

transmission of a message has proven very useful. Also, the understanding of frequently 

occurring communication impediments and how the human perception works is seen as an 

advantage to include in the produce. Knowledge of design principles increases the chances to 

create effective visual communication. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker vad som utgör effektiv visuell kommunikation. 

Litteraturstudier om kommunikation och designprinciper har utförts. För att få fördjupad 

kunskap har ett säljmaterial i form av en broschyr tagits fram åt ett företag där kunskap om 

effektiv visuell kommunikation applicerats. Detta har utgjort examensarbetets praktiska del. 

Arbetet har utförts efter Petterssons (2002) modell och resulterat i en broschyr med pop up-

funktioner. Att utgå från en kommunikationsteori för att sätta sig in i mottagarens situation 

och de eventuella störningsmoment som kan ske vid överförandet av ett meddelande har visat 

sig varit mycket användbart. Även förståelse för vanligt förekommande 

kommunikationshinder och hur människans perception fungerar anses vara till fördel att 

inkludera i arbetet. Kunskap om designprinciper ökar chanserna att lyckas utforma effektiv 

visuell kommunikation.  

 

Nyckleord: 
Visuell kommunikation, säljmaterial, design, pop up
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Förord 
Detta examensarbete är utfört vid institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik på 

Södertörns högskola under vårterminen 2014. Arbetet avslutar tre års studier på programmet 

IT, medier och design.   

 

Ett stort tack vill riktas till designbyrån Wolfgang som givit mig möjligheten att utföra detta 

arbete. Det har varit mycket lärorikt, roligt och utvecklande.  

 

 Även ett stort tack vill framföras till Arina Stoenescu som med sin uppmuntran och kunskap 

väglett mig genom arbetsprocessen.  

 

Emma Lindberg, Stockholm 26 maj 2014
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Begreppsdefinitioner 

Bigning  Att utföra en vikmarkering för att underlätta vikning av papper av 

tjockare slag (Johansson, Lundberg och Ryberg, 2008, 383 ). 

 

Slogan  En kort och slagkraftig paroll som används i propaganda- eller 

reklamsyfte (Nationalencyklopedin, 2014 ). 

 

Stansning Att göra hål i papper (Johansson, Lundberg och Ryberg 2008, 

380). 

 

Pop up-funktion Innefattar ett eller flera sidor av papper som utgör ett 

tredimensionellt inslag som reser sig när ett uppslag öppnas eller 

förflyttas med hjälp av att dra i en flik (Dictionary.com, 2014).  
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1. Inledning 
Det pågår en ständig tävlan om vår uppmärksamhet. Var vi än går omges vi av information 

från individer, företag och organisationer som vill förmedla sina budskap genom en mängd 

olika kanaler, som till exempel reklam, sociala medier, tidningar och TV-program (Bergström 

2009, 34). Att designa ett budskap innefattar ett arbete med att skapa ett samspel mellan ord, 

bilder och grafisk form (Pettersson 2004, 15). I detta examensarbete undersöks vad som utgör 

effektiv visuell kommunikation. Detta exemplifieras genom framtagandet av en broschyr åt 

företaget Minds Unlimited.  

 

2. Bakgrund 

I denna del av uppsatsen redovisas examensarbetets bakgrund, syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis redogörs en sammanfattning av det uppdrag som utgör arbetets praktiska del 

och dess avgränsning.  

 

Mindfulness, som på svenska brukar översättas till medveten närvaro, har under den senaste 

tiden ökat i popularitet. Mindfulness behandlar bland annat ångest, stress- och 

konflikthantering (Collard 2013, 9).  

 

Minds Unlimited är ett företag som säljer utbildningar i mindfulness. De har sitt kontor i 

Stockholm men leder utbildningar runt om i hela landet. Under början av 2014 anlitade Minds 

Unlimited designbyrån Wolfgang i syfte att förbättra sin marknadsstrategi och grafiska 

identitet. Under tidsramen för detta projekt har Wolfgangs material ej hunnits publicerats, 

däremot har en marknadsstrategi, logotyp, visitkort, illustrationer och en första version av 

hemsidan tagits fram. Dock kvarstod arbetet med att utforma ett säljmaterial åt företaget 

vilket föranledde detta examensarbetes praktiska uppgift.  
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2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att identifiera vad som utgör effektiv visuell 

kommunikation och med den kunskapen som grund ta fram ett säljmaterial i form av en 

broschyr åt Minds Unlimited.  

Den övergripande frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet lyder: 

- Vad utgör effektiv visuell kommunikation?  

Gällande den praktiska delen av arbetet, för att uppnå en djupare förståelse för effektiv visuell 

kommunikation, har följande fråga formulerats: 

- Hur kan kunskap om effektiv visuell kommunikation överföras vid skapandet av ett 

säljmaterial åt Minds Unlimited? 

 

2.2 Uppdrag 
Uppdraget är att skapa ett säljmaterial som ska användas av Minds Unlimited vid försäljning 

av deras utbildningar. Den ska utformas i enlighet med det övriga nya materialet som 

Wolfgang tagit fram. Syftet med säljmaterialet är att förmedla vilka fördelar Minds 

Unlimiteds utbildningar har. Säljmaterialet ska överraska och påvisa hjärnans förträfflighet 

och obegränsningar, med andra ord ”an unlimited mind”. Detta ska utföras genom en 

kombination av text, illustrationer och pop up-funktioner.  

 

2.3 Avgränsning 
Då designbyrån Wolfgang tagit fram illustrationer, text, en marknadsstrategi samt utrett 

vilken målgrupp Minds Unlimited främst bör rikta sig till, har detta inte ingått i detta 

examensarbetes omfång.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för arbetets teoretiska utgångspunkter och designprinciper som är 

viktiga att ha i åtanke för utformning av effektiv visuell kommunikation. Slutligen redogörs 

tidigare studentarbeten inom ämnet.  

 

3.1 Kommunikationsteori 
Shannons och Weavers ”Mathematatical Theory of Communication” kan anses som en av de 

mest erkända kommunikationsteorierna. Deras arbete utfördes under andra världskriget i syfte 

att effektivisera kommunikationskanaler (Fiske 1990, 17). När modellen introducerades 

betraktades den som ett nytt sätt att se på information som begrepp (Hård af Segerstad 2002, 

204). 

 

 
Figur 1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell. Källa: Hård af Segerstad 2002, 205 

Modellen kan förklaras som ett kommunikationssystem som innefattar en informationskälla 

som bestämmer ett meddelande som ska sändas ut, vilket ombildas av en sändare till en 

signal som sedan sänds genom en lämplig kanal till en mottagare (se figur 1. Shannons och 

Weavers kommunikationsmodell). Det är dock inte alltid som mottagaren uppfattar signaler så 
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som sändaren eftersträvat. Detta beror på det brus som kan uppstå vid kommunikation (Fiske 

1990, 18-19).  Bruset, eller störningen som det också kallas, kan förvränga signalen och 

inverka på hur meddelandet uppfattas av mottagaren (Hård af Segerstad 2002, 204). 

 

Shannon och Weaver fastställer tre problemnivåer gällande kommunikation; tekniska 

problem, semantiska problem och effektivitetsproblem. De tekniska problemen innefattar 

bruset som uppkommer av kanalen. Semantiska problem handlar om signalens innebörd och 

huruvida dess innehåll är tydlig för mottagaren eller om missförstånd och oklarheter kan 

uppstå. Effektivitetsproblem är i vilken grad mottagaren påverkas av sändarens signaler 

(Fiske 1990, 16).  

 

En informationskälla kan vara i princip vad som helst, allt från en människa till ett trafikljus. 

Den enda väsentliga egenskap informationskällan har i ett kommunikationssystem är att 

kunna välja mellan flera möjliga val (Hård af Segerstad 2002, 206). 

 

Modellen har bemöts av både positiv och negativ kritik. Det senare handlar om att den kan 

anses som mekanisk och linjär. Dock, menar Hård af Segerstad (2002), att vid en granskning 

på närmare håll påvisar modellen en hög relevans för kommunikationsstudier (Hård af 

Segerstad 2002, 208). 

 

Ett begrepp som inte omfattas i Shannon och Weavers modell men som senare teoretiker 

värderat vid vikt är feedback. Fiske (1990) förklarar begreppet som ”kort sagt är feedback 

överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren” (Fiske 1990, 36). Syftet med 

feedback är att anpassa meddelandet utefter mottagarens behov och respons samt skapa en 

delaktighet (Fiske 1990, 38). 

 

3.2 Kommunikationshinder  
I kommunikationssammanhang kan hinder stötas på i form av filter. Dessa filter kan delas in i 

tre olika slags barriärer: mekaniska, semantiska och psykologiska. Den förstnämnda innefattar 

de kommunikationshinder som beror på fysiska omständigheter, exempelvis störande ljud 
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eller ljus eller att en person är synskadad eller döv som hindar budskapet att nå fram 

(Dimbleby och Burton 1999, 92). 

 

Semantiska barriärer omfattar ordens påverkan och betydelse. Ett vårdslöst och ogenomtänkt 

språkbruk kan leda till oönskade hinder och missförstånd. Dessutom kan ord ha skiftande 

betydelse och värdeladdningar som också bör tas i beaktning (Dimbleby och Burton 1999, 

93).  

  

Psykologiska barriärer innefattar de tolkningar av budskap som speglas av bland annat 

människors erfarenheter, attityder och värderingar. Det kan många gånger ligga i det 

omedvetna. Denna barriär kan yttra sig i förhastade slutsatser och fördomar. Då detta kan vara 

svårt som avsändare av ett budskap att påverka anses ett urval och tolkning inom 

kommunikationsprocesser ofrånkomligt. Påföljden av hindren beror på vem som är sändaren 

och dess avsikt (Dimbleby och Burton 1999, 93-94).  

 

3.3 Visuell perception 
Perception är ett psykologiskt begrepp och är en process där människan tolkar, sorterar och 

organiserar sinnesintryck utefter kunskap, föreställningar och erfarenheter för att skapa en 

mental verklighet (Dimbleby och Burton 1999, 283). I studier om visuell kommunikation har 

perception en hög relevans. Det första steget i visuell perception, oberoende källan till 

informationen, är när ljuset når ögats celler och omvandlas till impulser som transporteras via 

nervsystemet till hjärnan (Jamieson 2007, 13). För att skapa ett sammanhang och mening 

sortera hjärnan bort sinnesuttryck som inte är av vikt, medan det som är av mening och som 

berör oss bevaras. Dessutom omvandlar hjärnan signaler och tar bort och lägger till saker vi 

ser för att de ska passa vår världsbild. En ny signal kan påverka en minnesbild i positiv 

bemärkning så att den lagras i vårt korthetsminne och förhoppningsvis vidare i vårt 

långtidsminne (Bergström 2009, 98). Det är inom perceptionens ramar sändaren kan förmedla 

sitt budskap, vilket både innebär möjligheter och begränsningar (Jamieson 2007, 27). Det är 

där av vikt vid visuell kommunikation att sändaren och dess budskap känslomässigt berör 

mottagaren (Bergström 2009, 98). 
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3.4 Designprinciper 
Designprinciper är vanligtvis inte strikta regler utan snarare tumregler att utgå ifrån vid 

skapandet av visuell kommunikation. Ibland kan de till och med uppfattas motsägelsefulla 

gentemot varandra (Agrawala, Li och Berthouzoz 2011, 62).  

3.4.1 Kontrast 
För att skapa dynamik och väcka intresse i visuell kommunikation krävs kontraster. Detta kan 

skapas i både text och bild genom storlek, styrka, färg och form (Bergström 2009, 232).  

Genom att variera olika grafiska elements storleksgrad ökar dramatiken och intresset. En 

alltför likartad storlek bland elementen kan resultera i att mottagaren tappar 

uppmärksamheten. Typografisk storlekskontrast är också viktigt att ha i åtanke då det skapar 

struktur och underlättar förståelsen av innehållet. Då människans ögon dras till kontraster 

mellan ljusa och mörka partier kan styrkekontrast med fördel implementeras i grafisk 

formgivning.  Även genom att ge färg åt utvalda delar av ett innehåll kan information och 

budskap förtydligas. Att blanda hårda och mjuka former, bildmässigt och typografiskt, skapas 

formkontrast och spänning i ytor kan uppnås (Petterson 2004, 203).  

3.4.2 Balans 
Då varje objekt på en yta har en inverkan på hur de övriga objekten uppfattas gäller det att 

finna en balans. Man kan kombinera innehållet symmetriskt eller asymmetriskt (Petterson 

2004, 204). Vanligtvis och enklast uppnås balans genom symmetrisk placering av objekten, 

det vill säga, att bild och text läggs mitt på ytan. Detta kan ge ett formellt och harmoniskt 

intryck (Bergström 2009, 234). Ett asymmetriskt formspråk, att placera objekt i kontrast till 

varandra, kan ge en mer dynamisk känsla och uppfattas som mer flexibelt (Petterson 2004, 

204). 

3.4.3 Linje 
För att skapa ett enhetligt och sammanhållet intryck bör objekt i en design linjeras med ett 

eller flera objekt (Lidwell, Holden och Butler 2003, 22). Man bör ha en kontinuitet i struktur, 

marginaler och placering av text och bild (Bergström 2009, 234).  
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3.4.4 Rytm 
För att fånga och behålla mottagarens intresse krävs en rytm i form av en framåtrörelse. 

Stimulande visuell kommunikation gör att mottagaren vill fortsätta konsumera den. Detta 

kallas förstärkning inom psykologin. Om mottagaren tvärtom inte finner den visuella 

kommunikationen stimulerande uppstår utsläckning, och mottagarens intresse slocknar. 

Frekvensen av förstärkning kallas förstärkningsschema. Ett sådant schema kan utformas 

kontinuerligt, i intervall eller vara ett så kallat variabelt förstärkningsschema. Det sistnämnda 

är att rekommendera då frekvensen av förstärkningen kommer oregelbundet och överraskande 

(Bergström 2009, 235).  

3.4.5 Typografi 
Både genom sin form och innebörden av orden den formar, har typografi en väsentlig roll i 

kommunikationsprocessen (Ambrose och Harris 2011, 187). 

 

Typografi kan vara synlig eller osynlig. Valet bör göras med omsorg efter vad som passar bäst 

ur kommunikationssynpunkt (Bergström 2009, 123). Synlig typografi, även kallad berättande 

typografi, innebär att bokstäverna förtydligar och visualiserar ett budskap. Bokstäverna i sig 

kan vara narrativ genom typografins utformning och skapa personlighet och karaktär 

(Bergström 2009, 120).  Osynlig typografi däremot ska inte stjäla uppmärksamheten från 

textens innehåll och används i mer informativa sammanhang medan synlig typografi lämpar 

sig bättre i expressiva. I vissa fall kan en kombination vara att föredra (Bergström 2009, 123).   

 

Ett sätt att påbörja valet av typografi är att gå igenom den text som ska typograferas, förstå 

textens uppbyggnad och analysera dess budskap och innebörd. Man bör även reflektera över i 

vilken situation texten kommer att läsas och av vilka. På så sätt kan man finna ett teckensnitt 

som stämmer överens med textens kontext (Bergström 2009, 130).  

3.4.6 Form och innehåll 
För att nå ut med ett budskap krävs ett samspel mellan form och innehåll. Dispositionen 

mellan text och bild sätter formen för den visuella kommunikationen och har som syfte att 

fånga mottagarens uppmärksamhet. Innehållet är den information som ska förmedlas med 
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avsikt att få mottagaren att förstå. Även då samspelet mellan dessa är avgörande för god 

visuell kommunikation är det innehållet som bör avgöra formen (Bergström 2009, 216).  

 

För att underlätta behandlingen av information för mottagaren kan information med fördel 

delas upp och grupperas. Det främjar mottagarens korttidsminne och leder till att 

informationen lättare kan kommas ihåg (Lidwell, Holden och Butler 2003, 30). 

3.4.7 Färg 
Att använda färg kan visuellt göra en design mer intressant och estetiskt attraktiv, men också 

förstöra form och funktion om färg används fel (Lidwell, Holden och Butler 2003, 38). 

Färgval bör göras med omsorg då färg talar till människors känslor. Ett sätt att välja är att 

sätta sig in i mottagarens situation och dennes upplevelse. För företag kan färgval i dess 

visuella profilering vara avgörande för distansering mot konkurrenter (Bergström 2009, 260).  

 

3.5 Studentuppsatser inom ämnet 
Tidigare studenter har liksom i detta examensarbete undersökt visuell kommunikation och 

utformat informationsmaterial i olika former. Aleblad (2005) beskriver i sitt examensarbete 

Informationsbroschyr åt Brombergs Bokförlag processen med att ta fram en broschyr om ett 

bokförlag med syfte att göra reklam för företaget. För att uppnå ett lyckat resultat har Aleblad 

fördjupat sig i reklamens historia. Även då materialet inte kom att tryckas redovisas inte hur 

resultatet av hennes arbete kom att se ut eller hur studierna i reklamens historia påverkade 

hennes formval. Däremot beskriver Aleblad att hon till stor del haft fria tyglar i utformandet 

av broschyren, vilket hon anser varit till fördel då hon kunnat utgå från ”eget tycke och smak” 

och arbeta självständigt. Dock ser hon även en nackdel i avsaknaden av krav då hon inte anser 

sig fått öva på att bemöta en kunds önskemål.  
 

Ahlström (2008) har i sitt examensarbete Informationsmaterial till Europaskolan utformat en 

broschyr om gymnasieskolan Europaskolan och riktar sig till ungdomar mellan 14 och 15 år 

som ska välja gymnasieutbildning. Ahlström redovisar för designprocessen och olika förslag 

samt slutversionen av broschyren. Som metod har förslag på designen av broschyren 

presenterats i form av utprovningar för fem elever från Europaskolan. I metodkritiken 

beskrivs att på grund av tidsbrist utfördes inga utprovningar med den tänkta målgruppen 
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vilket Ahlström anser skulle varit till fördel. Dock beskrivs resultatet som målgruppsanpassat. 

Hon poängterar, med stöd från forskning, vikten av att formge information för att öka 

sannolikheten att mottagaren tar den till sig (Ahlström 2008, 21). 

 

Lorén Karlsson (2008) har utformat två informationsmaterial till ett museum vilka vars 

arbetsprocess beskrivs i Tryckt material till Eskilstuna konstmuseum: Informationsbroschyrer 

om konstmuseet och om samlingen. Hon har likt detta examensarbete använt sig av 

Petterssons (2002) metod för att ta fram materialet. Tidigare studier om museum och lärande 

presenteras, dock finns ingen återkoppling till dessa senare i uppsatsen. Lorén Karlsson 

beskriver i sin slutdiskussion att hon haft problem med att få tiden att räcka men att arbetet 

varit mycket lärorikt.  
 

Det som skiljer detta examensarbete från de tidigare nämnda är, förutom den specifika kunden 

och dess förutsättningar, den praktiska delens utformning. Inga tidigare studier har påträffats 

som likt denna använt sig av pop up-funktioner i sin formgivning av informations- eller 

säljmaterial. Detta tyder på att examensarbetet på så sätt särskiljer sig bland övriga 

studentarbeten på denna nivå.   
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas den metod som ligger till grund för examensarbetets praktiska del. 

4.1 Den kreativa processen  
Examensarbetets arbetsgång är uppdelad efter Rune Petterssons (2002) kreativa process för 

skapandet av verbovisuella budskap. Denna process består av fyra huvudaktiviteter: 

 

- Analys och synopsis 

- Arbete med utkast (production of draft) 

- Manusarbete (production of script) 

- Framtagandet av original och färdig produkt (production of original and master) 

 

Nedan följer en kort beskrivning av varje aktivitet. 

 

4.1.1 Fas 1. Analys och synopsis 
I den första och inledande fasen planeras och organiseras arbetet. Budskapet som ska 

förmedlas och dess målgrupp bör i denna fas analyseras och definieras. Även syftet och 

meningen med projektet skall formuleras. Valet av kanal, i vilket budskapet skall presenteras, 

bestäms också i denna fas (Pettersson 2002, 32). När det är gjort kan arbetet med att skapa ett 

synopsis börja. När texter och bilders informationssyfte är framtagen ska detta i sin tur 

visualiseras (Pettersson 2002, 33).  

 

4.1.2 Fas 2. Arbete med utkast  
Vidare skapas skisser som resulterar i ett första utkast. De följande sex steg är inkluderade i 

den andra fasen: 

 

- Versioner. Ett system bör införas för hantering av versioner.  

- Text. Texten skrivs och utformas. Mallar för hur texten ska placeras och formges tas 

även fram.  
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- Bilder. Utifrån texterna skissas och förklaras bildspråket.   

- Samspel. Samspelet mellan text och bild ordnas.  

- Grafisk design. Typsnitt och layout förbereds, likaså det preliminära manuset.  

- Genomgång. En sakkunnig och en pedagogisk granskare går igenom materialet för att 

säkerställa att innehållet är korrekt, relevant, läsbart och läsvärt för dess målgrupp 

(Pettersson 2002, 34). 

 

4.1.3 Fas 3. Manusarbete 
När sakkunniga gått igenom skisserna ska eventuella kommentarer från dessa tas i beaktning. 

När manuset är klart ska informationsmaterialets utseende och innehåll vara komplett. För att 

nå dit presenterar Petterson (2002) sju steg: 

 

- Versioner. En kontroll bör utföras av de olika versionerna av materialet.  

- Text. Texter ses över och redigeras till en slutgiltig version. 

- Ritningar. Bilder skapas eller beställs utifrån tidigare skisser. 

- Fotografier.  Fotografier produceras eller bestäms utifrån tidigare 

skisser/testfotograferingar. 

- Grafisk design. Arbete med typsnitt och layout utförs. 

- Upphovsrätt. Kontroll över upphovsrätt bör göras över allt material för att inte få 

problem längre fram när materialet är publicerat. 

- Granskning. En granskning av manuset är i detta stadie lägligt innan det godkänns 

som originalet (Pettersson 2002, 34-35).  

 

4.1.4 Fas 4. Framtagandet av original och färdig produkt 
Innan originalet kan bli en färdigprodukt ska en sista kontroll av informationsmaterialet 

utfärdas. Den sista fasen innefattar att avstämma att det är den slutgiltiga versionen som 

används som original, kontrollera kvalitén av den tekniska produktionen samt korrigera 

eventuella fel innan produktionen av informationsmaterialet sätter igång (Pettersson 2002, 

35). 
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5. Projektets genomförande 

Under denna del presenteras projektets genomförande. Arbetet har utförts utefter Petterssons 

Kreativa process (se kapitel 4. Metod).  

5.1 Fas 1. Analys och synopsis 
Fas 1 inleddes i enlighet med Petterssons (2002, 32) metod med att planera och organisera det 

kommande arbetet. För att kunna göra det krävdes dock en genomgång av det arbete och 

material Wolfgang redan gjort för Minds Unlimited.  

 

Nedan följer en sammanfattning av den kommunikationsplattform Wolfgang tagit fram till 

Minds Unlimited som sedermera säljmaterialets visuella uttryck är baserat på.  

 

Vision och marknadspositionering  

Minds Unlimiteds vision är att arbeta för en hållbar, vänlig värld. Det kräver 

medvetna företag och organisationer som leds av medvetna ledare och där 

medvetna människor arbetar. Detta kan Minds Unlimited erbjuda med sina 

utbildningar. De vill uppfattas som ett passionerat företag som man kan lita på, 

som lever som de lär. Företaget måste vara tydlig i vilken riktning och position 

de ska ha på marknaden. Mindfulness som begrepp används av många olika 

aktörer med olika typer av inriktning. Minds Unlimiteds position är att verka 

som en specialist med tydligt företagsfokus. Angående varumärkesposition ska 

varumärket laddas med alla deras värderingar och samtidigt förankras i den 

position de önskar på marknaden. De vill upplevas som originella och 

differentiera sig tydligt från övriga aktörer.  

Målgrupp 

Gällande den primära målgruppen bör siktet ställas mot de företag som förstår 

det strategiska och vill vara med och bygga framtidens företag, de som triggas 

av att upptäcka hjärnans fulla potential och som inspireras av företag såsom 
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Google. Kvinnor har visat sig vara mer mottagliga för denna typ av inriktningar 

varvid de också ses som nycklar vid införsäljning. 

Där Minds Unlimited idag varit framgångsrika har nyckeln varit 

”stresshantering”. Detta beror mest troligt på att de branscherna direkt 

efterfrågat detta eller att Minds Unlimited valt att lyfta upp detta som sitt 

säljinstrument. Som sekundär målgrupp bör fokus därför vara på branscher där 

Minds Unlimited redan är välrenommerade och har starka case. Där blir 

stresshantering det som fortsatt blir nyckeln att använda. Övriga organisationer 

bland sekundära målgrupper är de där man sett starka strömningar mot 

mindfulness i USA. 

Visuell identitet 

Den visuella identiteten ska förstärka företagets mål, visioner, strategi och 

värden. Det handlar inte om snyggt eller fult utan vad som fyller syftet bäst. 

Minds Unlimited ska sticka ut i sättet de ser ut. De ska ta steget mot ett 

mognare, professionellare företag, men samtidigt inte bli pretentiöst. En viktig 

ingrediens blir därför också att addera en lekfullhet i det de kommunicerar. 

 

I samråd med Wolfgang bestämdes att säljmaterialet skulle presenteras i en broschyr och att 

den ska fånga både den professionalitet och lekfullhet som uttrycks i den formulerade visuella 

identiteten i kommunikationsplattformen. Budskapet med säljmaterialet definierades att 

påvisa vilka fördelar Minds Unlimiteds utbildningar har. Syftet med säljmaterialet är att 

Minds Unlimited ska kunna lämna efter sig ett material vid säljpresentationer som fortsätter 

att hålla kvar intresset för utbildningarna hos de potentiella kunderna. Målgruppen för 

säljmaterialet är främst den primära målgruppen som definierats i 

kommunikationsplattformen.  

 

Förutom kommunikationsplattformen presenterade även Wolfgang Minds Unlimiteds tänkta 

visitkort (se bild 1. Visitkort) samt den första versionen av hemsidan (se bild 2. Hemsida) 

med syfte att ha dessa i åtanke vid utformningen av broschyren. Detta för att det samlade 
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materialet, den visuella profileringen, skulle få ett gemensamt och enhetligt uttryck. Även de 

illustrationer som gjorts för Minds Unlimited visades upp.  

 

 
Bild 1. Visitkort. Källa: Wolfgang 

 

 
Bild 2. Hemsida. Källa: Wolfgang 
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För att få en djupare förståelse för mindfulness och Minds Unlimiteds utbildningar, utfördes 

ett researcharbete. Först och främst granskades företagets tidigare profil och andra aktörer på 

marknaden. Även föreläsningen Search Inside Yourself (2012) hållen av ingenjören och 

pionjären inom personlig utveckling Chade-Meng Tan, visade sig vara relevant för att skapa 

sig en uppfattning om vad ”mindfulness in business” kan innebära. Chade-Meng Tan är 

anställd på Google och utbildar anställda i mindfulness, liknande den typen av utbildningar 

Minds Unlimited håller i.   

 

Vidare, i fas med Petterssons metod (2002, 203), utformades ett synopsis över innehållet i 

broschyren. Följande delar var av vikt att inkludera i materialet: en introducerande text om 

vad Minds Unlimited är, företagets löften om vad deras utbildningar leder till, en presentation 

över deras utbildningsprogram, de grundelement de arbetar utefter samt kontaktuppgifter. 

Texter om de olika delarna formulerades inför den första versionen av hemsidan och skulle 

där av även användas i broschyren.  

 

Tillsammans med Wolfgang diskuterades hur man bäst fångar den lekfullhet och 

differentiering i säljmaterialet som uttrycks i kommunikationsplattformen. Idén om att skapa 

en så kallad ”pop up”-broschyr tog form.  

 

Då ingen tidigare erfarenhet besatts om hur man gör en broschyr med pop up-funktioner 

började arbetet med att ta reda på hur man går till väga. Mängder av Youtube-klipp och 

Google-sökningar på ämnet ledde till både en viss förståelse och inte minst inspiration. Även 

pop up-boken ABC3D av Marion Bataille (2008) kom att bli användbar för förståelse av pop 

up-funktioners uppbyggnad.  

  

När arbetets form börjat klarna utfördes en tidsplan.  

 

5.2 Fas 2. Arbete med utkast 
Pettersson (2002, 34) rekommenderar att inledningsvis i den andra fasen införa ett 

versionshanteringssystem. Då endast en person utgjorde arbetet för detta examensarbete 

ansågs inte versionshanteringen vara något problem. Kan tänkas är ett sådant system av större 
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vikt i ett projekt som involverar ett 

flertal personer. Däremot bestämdes 

att alla mer utvecklade prototyper av 

pop up-funktionerna skulle sparas, 

dels för att ha möjligheten att gå 

tillbaks och omarbeta dem, dels för 

att kunna redovisa arbetsprocessen i 

denna rapport.  

Enligt Pettersson (2002, 34) är nästa 

steg i processen att skriva texter. Då  

detta redan var gjort påbörjades arbetet 

med att gå igenom de illustrationer Wolfgang gjort till Minds Unlimited och undersöka hur de 

skulle kunna användas i broschyren. I fas 2 bestämdes även broschyrens format till A5 och att 

den skulle öppnas på traditionellt vis, det vill säga horisontellt och inte  

vertikalt som annars är vanligt förekommande i pop up-böcker (se bild 3. Öppnande av 

uppslag). Ett gediget skissarbete satte fart. Då skissarbetet varit omfattande redovisas nedan 

ett urval av de skisser som tagits fram utförda i fas 2.  

 

 

5.2.1 Fas 2. Uppslag 1 
Företagets slogan, ”Grow your business from the inside”, ansågs vara angeläget att ge fokus 

då den säger mycket om vad företagets utbildningar handlar om. Med den som utgångspunkt 

påbörjades skissarbetet för uppslag 

1. Tanken var att finna ett sätt att 

visualisera tillväxt inifrån. På den 

första skissen gjordes en cirkel 

med slogan som text, som 

vecklades ut i en skruv när man 

öppnade den (se bild 4. Uppslag 1, 

skiss 1, fas 2).  

Bild	  3.	  Öppnande	  av	  uppslag 

Bild 4. Uppslag 1, skiss 1, fas 2 
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Den placerades i mitten av uppslaget för att få sidorna av uppslagets drageffekt. På så sätt 

kunde cirkeln vecklas in och ut. Med anledning av att cirkeln kunde anses för liten testades 

olika storlekar (se bild 5. Uppslag 1, skiss 2, fas 2).  

 

Denna funktion hade hittats i pop up-boken ABC3D (2008) (se bild 6. Pop up-funktion 1). 

Med hjälp av att granska hur funktionen gjorts i boken skapades de olika delarna för 

uppslaget.  

 
Bild 6. Pop up-funktion 1. Källa Bataille, 2008 

 

Det visade sig att cirkeln, med denna konstruktion, max kunde ha en viss diameter för att inte 

slå i sidorna när man stängde uppslaget. Att texten är beskuren på bild 6 beror på korrigering 

för att hitta maxstorleken. Denna idé slopades då den inte ansågs vara tillräckligt tydlig i sin 

symbolik.  

Bild 5. Uppslag 1, skiss 2, fas	  2	  
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Den andra skissen på den första uppslaget fick sin inspiration från det visitkort Wolfgang tagit 

fram till Minds Unlimited (se bild 1. Visitkort). Återigen var syftet med utformningen att 

påvisa inre tillväxt (se bild 7. Uppslag 1, skiss 3, fas 2 och bild 8. Uppslag 1, skiss 4, fas 2).  

 

 
Bild 7. Uppslag 1, skiss 3, fas 2 

 
Bild 8. Uppslag 1, skiss 4, fas 2 

 

Även dessa skisser vecklades upp med hjälp av att sidorna på boxen klistrades fast på varsin 

sida på uppslaget. Tanken var att placera företagets slogan i mitten av cirklarna. Då dessa 

skisser betraktades som otydliga påbörjades ett nytt skissarbete med en ny idé som kom att 

visa sig bli den som sedermera valdes.  

 

Den slutgiltiga idén bygger på att en cirkel viks ut på högersidan när uppslaget öppnas (se bild 

9. Uppslag 1, skiss 5, fas 2 ). Denna konstruktion fanns även den med i boken ABC3D (2008) 

(se bild 10. Pop up-funktion 2).  
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Bild 9. Uppslag 1, skiss 5, fas 2 

 

 
Bild 10. Pop up-funktion 2. Källa Bataille, 2008 

 
Arbetet med att få cirkeln på sidan att vecklas ut utan att slå i den andra sidan när uppslaget 

stängdes krävde att snitten där cirkelns flik skulle stoppas in placerades korrekt. Avståndet 

mellan snitten på sida två av uppslaget fick inte vara större än cirkelns diameter. Även då 

mätningar gjordes på konstruktionen i boken ABC3D (2008) gick det åt tid att hitta den rätta 

placeringen av varje element anpassar efter cirkeln och uppslagets mått.  

 

I denna skiss testades även textens placering och storlek. Det blev tydligt att textstorleken inte 

fick vara för stor då det kan uppfattas som att man riktar sig mot barn och inte vuxna.   
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5.2.2 Fas 2. Uppslag 2 
På detta uppslag skulle företagets löfte om vad man uppnår med utbildningarna presenteras. 

Baserat på en illustration som Wolfgang skapat väcktes en idé om hur man skulle kunna 

påvisa detta (se bild 11. Illustration 1).  

 

Idén var att använda endast ett av illustrationens 

huvuden och att med hjälp av en flik ändrar 

”sinnesstämningen” i figurens huvud från negativt till 

positivt, i detta fall, från moln och regn till solsken 

(se bild 12. Uppslag 2, skiss 1, fas 2). Tanken var att 

på så sätt förstärka textens innebörd.  

 

I uppslaget gjordes ett hål i illustrationens huvud 

samt ett snitt för drag-fliken att komma upp ur. 

Underst placerades illustrationen av solen i tre lager. 

Ett lager med hela illustrationen, det andra laget med 

två tredjedelar av illustrationen samt det sista lagret 

med en tredjedel av illustration, lagda på varandra men placerade så att illustrationen blev 

komplett. Mellan dessa lager placerades illustrationen på molnet i tre lager. Dessa lager 

bestod av en tredjedel av illustrationen som tillsammans utgjorde hela illustrationen. De 

understa av dessa fick även den drag-flik som sedan infördes i det snitt som gjorts på 

uppslaget. Solens lager klistrades sedan fast på baksidan av uppslaget för att skapa stabilitet. 

Placeringen av snittet på uppslaget där drag-fliken fördes ut visade sig vara avgörande för att 

inte kunna dra molnets del för långt och haka ur konstruktionen.  

 
Bild 12. Uppslag 2, skiss 1, fas 2 

Bild 11. Illustration 1. Källa: Wolfgang 
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Konstruktionen förfinades för att skapa en större stabilitet i dra-effekten samt för att inte 

något av sol-delens kanter av lager skulle synas innan fliken var utdragen (se bild 13. Uppslag 

2, skiss 2, fas 2).  

 

 
Bild 13. Uppslag 2, skiss 2, fas 2 

5.2.3 Fas 2. Uppslag 3  
Det tredje uppslaget mening var att presentera Minds Unlimiteds utbildningsprogram. Dessa 

utbildningsprogram heter INNER GROWTH ™ och INNER GROWTH EXECUTIVE ™ och 

är uppdelade mellan anställda och chefer. Ett program innefattar tre etapper med olika 

utbildningssteg.  

 

Skissarbetets grundades på en idé, inledningsvis utifrån en av Wolfgangs illustrationer (se 

bild 14. Illustration 2), att visualisera utbildningen och de framsteg dessa innebär med hjälp 

av en trappa med tre trappsteg. Att det från början var tre trappsteg som användes var för att 

symbolisera de tre etapper som Minds Unlimiteds utbildningar innehåller.  

 
Bild 14. Illustration 2. Källa: Wolfgang  
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I den första skissen gjordes en trappa, utskuren från ett ark papper, med tre trappsteg (se bild 

15. Uppslag 3, skiss1, fas 2). På stegen klistrades sedan Wolfgangs illustration. Det första 

trappsteget placerades på den första sidan av uppslaget medan de andra två placerares på den 

andra sidan. På så sätt kunde trappstegen resa sig vid öppnade av uppslaget, från att ha varit 

platta när uppslaget var stängt, tack vare den drageffekt som då uppstår.  

 

 
Bild 15. Uppslag 3, skiss 1, fas 2 

Då trappstegen var tvungna att sitta ihop för att kunna resas frångicks illustrationens 

ursprungliga upplägg, där trappstegen har ett mellanrum mellan sig. Denna skiss ansågs inte 

vara tillräckligt tydlig i sin form och slopades därför.  

 

Ett nytt försök att visualisera en trappa utfördes. Denna gång gjordes diagonala snitt i ett 

uppslag som sedan veks för att forma trappsteg (se bild 16. Uppslag 3, skiss 2, fas 2). Då 

drageffekten var otillräcklig vid öppnandet av uppslaget och arket mest blev skrynkligt valdes 

denna idé bort. 

 

 
Bild 16. Uppslag 3, skiss 2, fas 2 
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Nästa version frångick de tre trappstegen. En variant skapades istället med fler trappsteg (se 

bild 17. Uppslag 3, skiss 3, fas 2). Detta ansågs hållbart då en trappa i sig kan symbolisera 

framsteg och utveckling.  

 

 
Bild 17. Uppslag 3, skiss 3, fas 2 

Det sista trappsteget placerades till höger om mitten av uppslaget för att trappan skulle kunna 

gå från platt till att vikas ut när uppslaget öppnades. Denna versions trappstegs form, likt de 

tidigare redovisade versionerna, var skapade med ”håll” i trappstegen om man tittade 

uppifrån. Detta ansågs som en brist vilket föranledde sökandet efter en mer ”korrekt” 

konstruktion. Då ett beslut tagits, som tidigare nämnts, tidigt i processen om att broschyren 

skulle öppnas på ett traditionellt vis kom detta sökande att visa sig vara mycket svårfunnet 

och tidskrävande. De lösningar som påträffades var nämligen utformade med vertikala 

drageffekter. Dock, med inspiration från ABC3D (2009), testades en ny version (se bild 18. 

Pop up-funktion 3).  

 

Bild 18. Pop up-funktion 3. Källa Bataille, 2008 
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Denna versions konstruktion fick skäras ut ett flertal gånger för att få till rätt avstånd och 

vinkel på trappstegen samt en passande form (se bild 19. Uppslag 3, skiss 4, fas 2). För att 

uppslaget skulle kunna fällas ihop krävdes att trappan konstruerades som ett upp och nervänt 

v. Då denna version inte ansågs se ut som en trappa tydligt nog slopades idén. Försök gjordes 

att få trappan att bara gå åt ett håll, det vill säga, halvera trappan. Dock hittades ingen lösning 

på att uppnå drageffekt när trappan halverats och kunde därför inte vikas ut.  

 

 
Bild 19. Uppslag 3, skiss 4, fas 2 

 

5.2.4 Fas 2. Uppslag 4 
Det fjärde uppslagets syfte var att presentera de fyra grundelement som Minds Unlimited 

verksamhet bygger på.  

 

Idén att skära ut siffrorna från uppslaget och på så vis symbolisera de fyra grundelementen 

föddes tidigt. En första, mycket enkel skiss, utfördes för att ta reda om detta var något att 

arbeta vidare på (se bild 20. Uppslag 4, skiss 1, fas 2).  

 

 



Examensarbete, 15 hp   Emma Lindberg  
Praktiskt examensarbete, vt-14   Södertörns högskola 
IT, medier och design  
 
	  
	  

 32 

 
Bild 20. Uppslag 4, skiss 1, fas 2 

 

Då idén kändes hållbar omarbetades versionen. Bland annat testades att sätta olika färger 

under siffrorna (se bild 21. Uppslag 4, skiss 2, fas 2). 

 

 
Bild 21. Uppslag 4, skiss 2, fas 2 

 

Detta omarbetades än en gång. När skissarbetet utfördes mer noggrant upptäcktes att 

siffrornas typografiska utformning hade stor betydelse för synbarheten, särskilt för siffra ett 

(se bild 22. Uppslag 4, skiss 3, fas 2). Detta togs i åtanke vid vidareutvecklingen i fas 3.  
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Bild 22. Uppslag 4, skiss 3, fas 2 

 

5.3 Fas 3.  Manusarbete 
Efter att ha fått ett godkännande av Wolfgang på de skisser som utfördes i fas 2 påbörjades 

arbetet med att i InDesign sätta hur designen skulle se ut. 

 

Gällande typografin valdes typsnittet Adobe Caslon Pro, densamma som använts i Minds 

Unlimiteds kommunikationsplattform och visitkort. På webbsidan användes ett annat typsnitt 

men då hemsidan fortfarande inte var färdigutvecklad bestämdes i samråd med Wolfgang att 

Adobe Caslon Pro var mer lämpligt.  

 

Rubrikerna sattes först i kursiv stil för att ge ett mer fartfyllt uttryck. Storleken på rubrikerna 

gavs även en oproportionerligt stor storlek och gavs olika färger. Detta var ett försök till att ge 

kontrast mellan rubrikerna och brödtexten. Efter ett flertal versioner bestämdes att typografin 

skulle stramas åt. Typografin gjordes ”osynlig”, vilket är vanligt förekommande i mer 

formella texter (Bergström 2009, 123). Däremot gjordes rubriknivå två i fet, kursiv stil då 

typografisk storlekskontrast kan öka mottagarens förståelse för innehållet (Petterson 2004, 

203). All text, inklusive rubrikerna, sattes i svart eller vitt, beroende på bakgrundsfärg.  

 

Illustrationerna och pop up-funktionerna fick istället stå för den fantasieggande, färg- och 

lekfulla sidan medan texten och dess typografiska utformnings syfte var att ge en inramning 

av seriositet och professionalism. Typsnittets är en serif och kan uppfattas som lite kantigt 

vilket ger en god kontrast gentemot illustrationernas mjuka former. För att uppnå en så pass 
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effektiv visuell kommunikation som möjligt gjordes bedömningen att uppdelningen mellan 

typografins och illustrationernas uttryck var ett klokt beslut för att mottagaren i största 

möjliga mån skulle kunna uppfatta säljmaterialets budskap.  

 

För att kunna skicka det färdiga materialet till ett tryckeri krävdes ritningar för hur varje del 

av pop up-funktionerna ska tryckas, bigas och stansas. Dessa utfördes i Adobe InDesign. 

Nedan redovisas för designprocessen för vardera uppslag utfört efter Petterssons (2002) 

modell. Då framtagandet av pop up-funktionerna varit omfattande redovisas nedan ett urval 

av arbetsmomenten.  

 

 

5.3.1 Fas 3. Uppslag 1  
Utifrån den slutgiltiga skiss som fick funktionen att fungera påbörjades utformningen i 

InDesign. Illustrationer av oregelbundna cirklar valdes utefter färgkombinationer. Dessa gavs 

olika storlekar för att skapa kontrast, vilket kan ge spänning i ytor (Petterson 2004, 203). Till 

en början sattes bakgrunden i en grön nyans men valdes sedermera bort till vitt för att 

illustrationerna och pop up-funktionen tydligare skulle sticka ut från helheten.  

Efter att ha, som tidigare nämnts, experimenterat med typografin och beslut om typsnitt och 

dess storlek bestämdes radavstånd och marginaler, som sedan kom att användas på de övriga 

uppslagen. Detta ansågs som en viktig del av layout-

arbetet då kontinuitet och struktur skapar ett 

sammanhållet intryck (Lidwell, Holden och Butler 

2003, 22). Dock gavs detta uppslags text större 

marginaler upptill för att öka samspelet med 

illustrationernas form.   

 

Bild 23. Uppslag 1, skiss 1, fas 3 
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Efter att designen var 

så gott som satt 

påbörjades processen 

att utforma en ritning 

över pop up-

funktionens delar. Som 

tidigare nämnt i fas 2, 

så krävdes en exakthet 

i hur snitten på 

uppslaget placerades 

där cirkelns flik skulle föras 

in och ut. Även cirkeln och dess flik behövde ha exakta mått för att kunna vikas in och ut efter 

hur uppslaget öppnades och stängdes. Detta var en tidskrävande process då ritningarna flera 

gånger behövdes korrigeras och därefter skrivas ut, skäras ut, limmas ihop för att sedan 

limmas fast på uppslaget.  

 

Utmaning med pop up-funktionen var att dels få cirkeln att vikas in innan uppslaget stängdes 

(se bild 23. Uppslag 1, skiss 1, fas 3). En kombination av komponenter visade sig vara 

avgörande.  

 

Först och främst behövde cirkelns flik ha en viss längd för att kunna fästas på den motsatta 

sidan (se snitt 1, bild 24. Redogörelse över uppslag 1, fas 4).  

 

 

Var fliken veks avgjorde drageffekten och att 

cirkeln veks inåt vid stängning av uppslaget. Även 

att delen av fliken mellan vik 1 och snitt 2 var extra 

förstärkt krävdes för att fliken inte skulle böjas sig 

vilket också påverkade drageffekten (se vik 1 och 

snitt 2, bild 24. Redogörelse över uppslag 1, fas 4).  

 

Bild 24. Redogörelse över uppslag 1, fas 4 

Bild	  25.	  Flikens ”vingar” 
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Under uppslaget strax till vänster om cirkeln 

placerades två ”vingar” på fliken (se bild 25. 

Flikens vingar). Dessa flikar hade även de en 

avgörande roll för att få funktionen att fungera 

korrekt. Det visade sig att dessa vingars bredd 

inte fick vara för stor för att uppslaget inte skulle 

bukta ut för mycket när det öppnades och inte 

heller för liten då drageffekten inte blev 

tillräckligt stark.  

Snitt 3 placerades så att vingarna inte syntes på 

sidan av uppslaget när det var stängt (se snitt 3, 

bild 24. Redogörelse över uppslag 1, fas 4).   

 

5.3.2 Fas 3. Uppslag 2 
I fas 3 bestämdes att de spiraler som fanns med på original-illustrationen skulle läggas till (se 

bild 11. Illustration 1).  Detta kom att visa sig försvåra uppslagets konstruktion. Illustrationens 

huvud gjordes mindre för att ge plats åt spiralen. Bakgrunden sattes så hela uppslaget täcktes 

för att visa att illustrationen hörde samman med texten. Tanken var att på så sätt förstärka 

textens budskap om företagets löften genom illustrationen och dess pop up-funktion. Texten 

placerades i en vit cirkel för att förbättra läsbarheten och skapa en röd tråd i broschyrens 

utformning.  

 

Till en början sattes cirkeln fast i illustrationens flik. Detta gjorde att det blev ett veck i fliken 

när uppslaget stängdes vilket gjorde att cirkeln stod nästintill rakt ut när man sedan öppnade 

uppslaget. Cirkeln placerades istället på bakgrunden likt ursprungsidén.  

 

Gällande konstruktionen var utmaningen att skapa en stabilitet genom att se till att man kunde 

dra i fliken så att molnets lager rörde sig rakt i en horisontell linje, vilket var lättare sagt än 

gjort (se bild 25. Utmaning med funktion på uppslag 2). En annan utmaning var att få molnets 

lager att ligga så att solens lager som placerats under inte stack ut.  

Bild 25. Utmaning med funktion på uppslag 2 
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En mängd olika konstruktioner utfördes 

där olika storlekar och avstånd testades 

(se bild 26. Konstruktionsarbete, 

uppslag 2). Då dessa, trots flertalet 

försök, inte fungerade korrekt togs 

beslutet att införskaffa en pop up-bok 

med liknande konstruktion. Detta kan i 

efterhand anses som något som borde ha 

gjorts från första början. När detta var 

gjort togs den införskaffade bokens delar 

isär för att få djupare förståelse över konstruktionens uppbyggnad. Dessa delar mättes sedan 

och ritades upp för att därpå anpassas efter den tilltänkta illustrationen och broschyrens 

format. Trots detta skapades ändå ingen stabilitet då anpassningen hade gjort molnets och 

solens lager för smala. Återigen gjordes konstruktionen om, denna gång med bredare lager, 

för att till slut fungera korrekt.  

 

5.3.3 Fas 3. Uppslag 3 
Efter att ha producerat en mängd versioner av trappor utan större framgång började tiden bli 

knapp. Detta resulterade i att ursprungsidén valdes, dock med mindre justeringar. Lösningen 

var inte optimal men nödvändig för att 

hinna leverera i tid. De justeringar som 

gjordes kan ändå anses lyfta idén.  

Trappan gjordes i helvit och texten om 

utbildningarna placerades, likt de 

övriga uppslagen, i två ojämna cirklar, 

en för respektive utbildningsform (se 

bild 27. Uppslag 3, skiss 1, fas 3 ).  

Trappan i sin tur placerades så att det 

sista trappsteget ledde upp till cirklarna. 

Om någon av texterna placerats så att det 

Bild 26. Konstruktionsarbete, uppslag 2 

Bild 27. Uppslag 3, skiss 1, fas 3 

Bild 26. Konstruktionsarbete, uppslag 2 
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såg ut som att texten stod på något av de undre trappstegen skulle detta kunna uppfattas som 

om utbildningsprogrammen inte har samma värde eller nivå. Därav blev layout-arbetet en 

viktig del för detta uppslag.  

5.3.4 Fas 3. Uppslag 4 
I fas 3 förfinades formgivningen av 

uppslaget. Minds Unlimiteds fyra 

grundelement placerades textmässigt i 

fyra olika cirklar, för att återigen skapa en 

röd tråd genom broschyren (se bild 28. 

Uppslag 1, skiss 1, fas 4).  

 

Siffrornas typografi sågs över. Vid 

utskärning av siffrorna insågs att siffrorna 

behövde få en kantig form för att få en 

sådan god tydlighet som möjligt. 

Bakgrunden till siffrorna bestämdes göras i vitt för att ge en mer tredimensionell effekt.      

 

5.4 Fas 4. Framtagandet av original och färdig produkt 
I den fjärde och sista fasen ska, enligt Petterssons teori (2002, 35), en sista kontroll på 

informationsmaterialet göras. Detta gjordes genom att återigen sätta ihop vardera uppslag 

utefter de ritningar som gjorts. Ett beslut togs att ändra innehållets ordning för att öka 

förståelsen. Uppslaget med den introducerande texten fick av naturliga skäl ligga kvar som 

uppslag 1. Därefter placerades uppslaget om Minds Unlimiteds grundelement för att påvisa 

hur de arbetar och står för. Efter det placerades uppslaget med utbildningsprogrammen. Sist 

placerades uppslaget om företagets löfte, vilket uppfattades som en naturlig följd efter 

uppslaget om utbildningarna. Avslutningsvis placerades en sida med kontaktuppgifter. 

Ritningarna formaterades sedan till PDF-er (se bilaga 1. Tryckmaterial uppslag, bilaga 2, 

Stansning och bigning uppslag, bilaga 3. Stansning och bigning pop up-delar och dess tryck ).  

 

 

Bild 28. Uppslag 1, skiss 1, fas 4 
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6. Reflektion  
Nedan redovisas de reflektioner som arbetet med broschyren medfört.  

 

Att genomföra detta arbete har varit mycket lärorikt på många sätt. Att fördjupa sig i visuell 

kommunikation har givit en större förståelse för dess vikt och innebörd.  

 

Att skapa en broschyr med pop up-funktioner visade sig vara minst sagt en tidskrävande 

process. Med facit i hand kan det konstateras att mer tid, i ett tidigt stadie, borde ha 

investerats i att samla kunskap i hur man går tillväga för att göra pop up-funktioner. Å andra 

sidan kan tyckas att denna typ av kunskap kräver att man gör själv och på så sätt förstår en 

funktions uppbyggnad. Den tidsplan som sattes upp i fas 1 av den kreativa processen har 

eftersträvats att följas men som nybörjare inom området har det uppkommit situationer som 

har varit svåra att förespå. Detta har resulterat i att tidsplanen har fått justerats i efterhand. Vid 

kommande likande projekt kommer mer tid att avsättas till fördjupad kunskap av pop up-

teknik samt produktionsfasen.  

 

Då det övriga materialet till Minds Unlimited vid tidpunkten för examensarbete fortfarande 

var under utveckling utfördes inga utprovningar av broschyren för sin påtänkta målgrupp. 

Detta då broschyrens innehåll eventuellt kan komma att justeras i efterhand utefter de 

förändringar som kan komma att ske i bland annat företagets kommunikationsplattform.  

 

Förutom konstruktionerna i sig har förberedelserna inför tryckprocessen varit en ny och 

berikande erfarenhet. Även denna del av processen har tagit längre tid än planerat. Arbetet 

med att utföra ritningarna över hur materialet skulle bigas och stansas krävde en exakthet för 

att pop up-funktionerna ska fungera korrekt.  

 

Ur en annan synvinkel bortom broschyrens visuella kommunikation kan valet av kanal för 

projektet diskuteras. Att producera en broschyr med pop up-funktioner kan ur ett ekonomiskt 

perspektiv anses dyrt. Detta på grund av att mycket av arbetet med att sätta ihop delarna som 

utgör pop up-funktionerna endast kan göras för hand. Detta behöver inte vara ett hinder då till 

exempel broschyren kan presenteras på flertalet sätt. Bland annat skulle ett sätt vara att göra 
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en film där broschyren med dess funktioner visas upp som sedan publiceras på deras 

webbsida, i säljpresentationer och sociala medier som i sig kan skapa viral spridning och nå 

en bredare publik.  

 

Det har varit intressant att läsa tidigare studentuppsatser inom ämnet och se likheter och 

skillnader i jämförelse med detta examensarbete. Aleblad (2005) grundade sitt arbete på 

litteraturstudier om reklamens historia, något som inte ansetts relevant i denna rapport. Hon 

ställer sig dubbel till att ha fått så fria tyglar i sitt arbete. Arbetet med Minds Unlimited har 

varit bra på så sätt att ramen i form av budskap och illustrationer var satt från början men att 

en frihet funnits i skapandet av pop up-funktionerna och layout-arbetet.  

 

Ahlström (2008) har i sitt arbete använt sig av utprovningar av sitt material, något som skulle 

inkluderats i detta arbete också om omständigheterna varit annorlunda. Hon poängterar att 

information bör designas för att mottagaren ska ta den till sig, vilket efter denna studie 

uppfattas som högst sannolikt.  

 

Lorén Karlsson (2008) beskriver en tidsbrist i sitt genomförande som till viss del kan kännas 

igen. Arbetet med Minds Unlimiteds broschyr och dess pop up-funktioner har varit en ny 

erfarenhet. Tidsplanen fick revideras, vilket inte sågs som ett nederlag utan snarare lärorikt 

inför kommande projekt i framtiden.  

 

 

 

 



Examensarbete, 15 hp   Emma Lindberg  
Praktiskt examensarbete, vt-14   Södertörns högskola 
IT, medier och design  
 
	  
	  

 41 

7. Resultat  

Nedan följer en redovisning över slutversionen av broschyren. För att ta del av hur 

slutversionen av uppslagen blev, se bilaga 4. Slutresultat. 

 

Arbetsprocessen utefter Petterssons modell (2002, 31) resulterade i ett färdigt material samt 

ritningar över hur pop up-funktionerna ska stansas, bigas och sättas ihop.  

 

Formgivningen av broschyren har utförts med de designprinciper som tidigare nämnts i 

åtanke (se avsnitt 3.4 Designprinciper). För att skapa dynamik och väcka intresse har 

kontraster i illustrationer och text skapats med både färg, form och storlek (Bergström 2009, 

232). Formspråket har varit asymmetriskt gällande objekts placeringar med haft en textmässig 

kontinuerlitet i marginalerna för att skapa ett enhetligt intryck. Även broschyrens upplägg 

angående dess rytm har haft betydelse för formgivningen. Pop up-funktionerna har designats 

utefter texternas innebörd och förstärkts med de illustrationer som varit tillhanda. Detta för att 

öka samspelet mellan bild och text och på så sätt förstärka budskapet (Bergström 2009, 216).   

Texten har delats upp och placerats i illustrationer av ojämna cirklar. Uppdelningen har gjorts 

för att mottagaren lättare ska uppfatta och komma ihåg informationen (Lidwell, Holden och 

Butler 2003, 30). 

 

De illustrationer som Wolfgang gjort har alla varit färgglada. Detta har varit till fördel då 

färger talar till människors känslor. Detta kan tänkas ha stor betydelse i distanseringen 

gentemot andra aktörer på marknaden (Bergström 2009, 260). Dessa färgglada element har 

balanserats upp med en mer strikt typografi, satt i svart och delvis vitt.  

 

Ordningen av uppslaget ändrades i fas 4 för att förbättra den röda tråden och öka förståelsen 

för mottagaren. Den ändrade ordningen kan tänkas resultera i ett variabelt 

förstärkningsschema, vilket kan överraska mottagaren (Bergström 2009, 235).  Detta då det 

första och sista uppslagets pop up-funktioner har stor effekt, medan de övriga två inte är lika 

utstickande.   
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8. Slutsats  
I detta avsnitt behandlas arbetets slutsats utefter de frågeställningar som formulerats. 

 

Att arbeta praktiskt med visuell kommunikation innefattar typografering, bildhantering och 

formgivning (Bergström 2009, 34), och i detta fall även att ta fram konstruktioner för pop up-

funktioner. Vad som däremot utgör effektiv visuell kommunikation är en mer komplex fråga. 

Vad som framgått i denna studie är att en kombination av en rad saker utgör huruvida visuell 

kommunikation är effektiv eller ej. Att utgå från en kommunikationsteori för att sätta sig in i 

mottagarens situation och de eventuella störningsmoment som kan ske vid överförandet av ett 

meddelande har visat sig varit mycket användbart. På så sätt kan sändaren i förväg förebygga 

risken för missförstånd och feltolkning av budskapet (1990, 19).  

 

Kunskap om vanligt förekommande kommunikationshinder (Dimbleby och Burton 1999, 92-

95) kan också med stor fördel inkluderas vid formgivning av visuell kommunikation. Detta 

kan anses fördjupa förståelsen för hur ett budskap bäst ska förmedlas. Att sedan påverka 

mottagarens perception genom den grafiska formgivningen kan utföras genom att förankra 

design principer och på så sätt uppnå ett så pass lyckat resultat som möjligt.  

 

Genom att sätta in broschyren och dess kontext i Shannons och Weavers 

kommunikationsmodell (Fiske 1990, 17) förtydligas de utmaningar med att uppnå effektiv 

visuell kommunikation. Broschyren och dess budskap, det vill säga kanalen och dess signal, 

har utformats för att motverka de tre problemnivåer som kan medföra brus och störningar 

(Fiske 1990, 18). Gällande eventuella tekniska problem (Fiske 1990, 18) har detta tagits i 

beaktning genom att utforma funktionerna så precist som möjligt för att förhindra att de inte 

fungerar som de ska och på så sätt störa den visuella upplevelsen. I syfte att motverka 

semantiska problem har designvalen gjorts, utifrån de texter och illustrationer Wolfgang 

arbetat fram, med stor omsorg. Detta redovisas tidigare i rapporten (se kapitel 5. Projektets 

genomförande).  
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Effektivitetsproblem, det vill säga i vilken grad mottagaren påverkas av signalen (Fiske 1990, 

18), har haft stor betydelse för utformningen av broschyren med tanke på att dess syfte är att 

agera säljmaterial och mottagarens påverkan är av högsta vikt. Arbete med att skapa ett 

samspel mellan illustrationer och texter har därför legat i fokus. Detta för att nå ut med 

budskapet och skapa förståelse hos mottagaren då det har stor inverkan på huruvida den 

visuella kommunikationen är effektiv eller ej (Bergström 2009, 216). På denna punkt har även 

de kommunikationshinder som presenteras under de teoretiska utgångspunkterna tagits i 

beaktning (se avsnitt 3.2 Kommunikationshinder). Särskilt gällande de psykologiska barriärer 

som kan uppstå vid kommunikation som innefattar människors tidigare erfarenheter, attityder 

och värderingar (Dimbleby och Burton 1999, 93-94). Med tanke på att mindfulness kan 

tänkas uppfattas som luddigt eller ha en spirituell klang har det varit viktigt att utforma 

broschyren med ett professionellt men lekfullt visuellt uttryck. Detta uttrycks också i Minds 

Unlimiteds kommunikationsplattform gällande den visuella identiteten. Med syfte att 

överskrida eventuella psykologiska barriärer har formgivningen genomförts med en lekfullhet 

i urvalet av illustrationer och pop up-funktioner och en åtstramning av utformningen och 

placeringen av text och dess typografi för att stärka det professionella uttrycket. Detta kan 

även tänkas att inslagen av de lekfulla elementen berör och på så vis ger positiva effekter för 

mottagarens visuella perception.  

 

Om den framtagna broschyren uppnår effektiv visuell kommunikation eller ej återstår att se. 

Huruvida materialet kommer att användas och justeras är i skrivande stund inte bestämt. 

Oavsett kan konstateras att detta har varit en mycket givande, kreativ och lärorik process.  
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Bilaga 4. Slutresultat 
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Bilaga 1. Tryckmaterial uppslag 

Bild 1. Framsida 
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Bild 2. Pärm och förstasida 
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Bild 2. Uppslag 1 
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Bild 3. Uppslag 2 
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Bild 4. Uppslag 3 
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Bild 5. Uppslag 4 
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Bild 5. Sista sida och pärm 
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Bild 6. Baksida, endast vit 
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Bilaga 2. Stansning och bigning uppslag 

 
Bild 1. Stansning uppslag 1 
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Bild 2. Stansning och bigning uppslag 2 
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Bild 9. Stansning uppslag 4 
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Bilaga 3. Stansning och bigning pop up-delar och 
dess tryck 

Bild 1. Stansning och bigning av uppslag 1:s pop up-funktion 
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Bild 2. Uppslag 1:s pop up-funktions tryck 
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Bild 3. Stansning och bigning av uppslag 3:s pop up-funktion 
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Bild 4. Stansning för uppslag 4:s pop up-funktion, del 1 
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Bild 5. Stansning för uppslag 4:s pop up-funktion, del 2 
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Bild 6. Stansning för uppslag 4:s pop up-funktion, del 3
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Bild 7. Stansning för uppslag 4:s pop up-funktion, del 4 
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Bild 8. Uppslag 4, tryck för pop up-funktionen 1:a och 2:a del.  Två separata filer gjordes för varje del 
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Bild 9. Uppslag 4, tryck för pop up-funktionen 3:e och 4:e del. Två separata filer gjordes för varje del	  	  
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Bilaga 4. Slutresultat 
Gå in på http://youtu.be/dgH3QD_rllU för att se broschyrens slutresultat.  


