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ABSTRACT	  
 
Alla har rätt att förstå – En studie om universell förpackningsdesign 
 
Emma Heine & Sofia Pettersson  
 
Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats, HT2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 28763 
 
I dagens samhälle finns det en tydlig gräns mellan personer med intellektuella 
funktionhinder och personer utan intellektuella funktionshinder. Trots att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning har samma demokratiska rättigheter att vara en del av 
samhället och känna en samhörighet så har utvecklingen för en universell design, det vill 
säga en design som når ut till fler människor, gått sakta framåt. Denna studie ämnar i att 
undersöka hur dagens formgivare lättare kan nå ut till både personer med och utan 
intellektuell funktionsnedsättning genom universell design, och därmed minska gränsen 
mellan dessa två målgrupper.  

En informantintervju och tre respondentintervjuer gjordes under denna studie för att få 
kunskap om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning och vilka 
kommunikationshjälpmedel det använder sig utav. En visuell analys av en befintlig 
livsmedelsförpackning gjordes för att få en insikt hur dagens förpackningar idag 
kommunicerar ut deras information till konsumenter. Den insamlade kunskapen från 
intervjuerna och resultaten från den befintliga förpackningen blev utgångspunkten för en 
redesignad förpackningsdesign, som skulle enligt resultaten och de teoretiska 
utgångspunkterna vara lättare för personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning 
att förstå. Den befintliga förpackningen och redesignade förpackningen diskuterades i sex 
fokusgrupper, där tre fokusgrupper hade deltagare med intellektuell funktionsnedsättning 
och tre fokusgrupper hade deltagare utan intellektuell funktionsnedsättning.   

Resultatet från studien visar på att faktorer som påverkar förståelsen av 
förpackningsdesign både hos personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning är 
främst igenkänning och perception. Det som formgivare bör ta hänsyn till vid utformning 
av en universell förpackningsdesign är att ta bort onödig information, ha en textgrad på 
minimum 11pt, ha korta textstycken, uppmärksamma viktig information genom 
komplementfärger eller symboler, använda fotografier med enhetligt budskap, vara 
konsekvent vid symbolsystem och om möjligt använda fler än ett sinne för att 
kommunicera ut budskap. 

 
Nyckelord: Universell design, Förpackningsdesign, Kommunikationshjälpmedel, Visuell 
kommunikation, Personer med intellektuell funktionsnedsättning, AKK, GAKK.  
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1.	  INLEDNING	  
1993 stiftade FN en femte konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som handlar om att alla människor med en funktionsnedsättning ska 
kunna vara delaktiga och jämställda i samhälle. Denna konvention ratificerades av Sverige 
2008 och Sverige är idag ett av de ledande länderna när det kommer till ett anpassat 
samhälle för personer med handikapp (www.fn.se, 2009, Leczinsky, 2008:11). Olika projekt 
som blivit uppmärksammade i Sverige är bland annat;   
 

• Hösten 1996 skapades den ideella organisationen Design för alla och har ett 
hundratal medlemmar med allt från formgivare, industridesigner, företag till 
myndigheter och arkitekter. Tillsammans arbetar de i både teori och praktik för att 
samhället ska bli tillgängligt och användbart för alla grupper i samhället 
(www.designforalla.se, 2012). 
 

• Inom Design för alla gjordes en studie om hur människor uppfattar befintliga 
symboler i Sverige, resultatet från deras studie visade att det behövdes nya och mer 
enhetliga bildsymboler i samhället (Säther, 2008:19). Denna studie blev 
utgångspunkten till forskningsprojektet Bildsymboler för många fler. 
 

• Forskningsprojektet Lättöppnade förpackningar skapades av Svenska reumatikerförbundet 
med flera, för att uppmärksamma de svårigheter som stor del av befolkningen har 
med att öppna befintliga förpackningar. SIS, Swedish Standards Institute är idag den 
ledande internationella arbetsgruppen för lättöppnade förpackningar (Bendixen & 
Benktzon, 2013:3). 
 

• År 2006 placerades fem bilder ut på storbildstavlor i Stockholms tunnelbana på 
personer med olika funktionshinder och funktionsnedsättningar. Detta för att öka 
efterfrågan på universell design hos organisationer. Kampanjen hette Befria olikheten 
och fick stor uppmärksamhet i såväl Sverige som andra länder (Bendixen & 
Benktzon, 2013:3). 
 

• Sverige satte upp ett mål att ha den mest lättillgängliga huvudstaden i världen innan 
år 2010. Projektet startade 1999 och budgeten på sammanlagt 100 miljoner kronor 
gick till för ökad tillgänglighet inom trafik och fastigheter (Bendixen & Benktzon, 
2013:7). 

 
Sverige har en lag rörande stöd och service för funktionshindrade, LSS. LSS-lagens 
verksamhetsmål är att funktionshindrade ska bli fullt delaktiga i samhället och ha lika 
levnadsvillkor som alla andra (www.riksdagen.se, 2012, Bergstrand, 2011:23). Tack vare den 
teknologiska utvecklingen har detta blivit mer möjligt då symboler och bilder utvecklas för 
att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att vara mer självständiga och mer delaktiga 
i samhället (Bendixen & Benktzon, 2013:2) 

Populariteten av bilder och symboler har ökat inom design och håller på att gå om de 
textbaserade ytorna. Detta för att ett mer språkfritt kommunikationssätt efterfrågas i och 
med globaliseringen, den snabba tillväxten av den internationella handeln och människors 
resande (Cahill, 1975:376). Symboler och bilder är det närmaste vi kommer till ett ikoniskt 
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språk och är det som skulle kunna forma basen för en högre universell förstålighet (King, 
2000:17). 

Universell design är ett koncept som har ökat i popularitet under de senaste 
decennierna. Hur kan universell design utvecklas? Kan symboler och bilder appliceras på 
ett nytänkande sätt och göra förpackningar tillgängliga för många fler? 

1.2	  Centrala	  begrepp	  för	  studien	  
Funktionsnedsättning – En person som drabbats av livslånga nedsättningar av 
funktioner, vilka funktioner det är varierar från person till person. Personen i frågan kan ha 
svårt att utföra aktiviteter och får därmed en begränsad möjlighet till att leva livet fullt ut 
(www.fub.se, 2012).  
 
Olika funktionsnedsättningar 
 

• Fysiska funktionsnedsättningar – Svårigheter att använda olika delar av kroppen till 
exempel armar, ben, balans och koordination. 
 

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Psykiska svårigheter med det sociala 
samspelet. 
 

• Intellektuell funktionsnedsättning – Svårigheter att förstå och förmedla information. 
Personer behöver längre tid till att utvecklas mentalt, det vill säga störningen 
påverkar personens intelligens och förmåga att klara sin vardag. Personer som har 
en intellektuell funktionsnedsättning är unika personer med olika personligheter, 
svagheter, styrkor och talanger, precis som oss andra (www.fub.se, 2012). 
Intellektuell funktionsnedsättning kallas tidigare för utvecklingsstörning. 
Intellektuell funktionsnedsättning är det ord som används i denna studie. 
Förkortningen PMIF förekommer för personer/person med intellektuell 
funktionsnedsättning i resultat och analysdelen.  

 
Funktionshinder – Ett funktionshinder upplevs när miljön blir ett hinder, alltså brister i 
tillgänglighet, framkomlighet, svåruppfattad information och möjlighet till arbete. Det är 
inte en egenskap hos personen (www.fub.se, 2012).  
 
Brukare – Personer som behöver assistans. Till exempel de med intellektuella 
funktionsnedsättningar som bor i ett anpassat boende. Namnet brukare används istället för 
att säga personens riktiga namn, eftersom det finns sekretesslagar kring personer och deras 
namn. 
 
Gruppbostad – En bostad där brukare hyr egna lägenheter. De har även tillgång till 
gemensamma utrymmen det vill säga kök, matsal och vardagsrum. Brukaren har tillgång till 
vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet.  
 
Normalstörda – Detta ord användas i studien när man pratar om personer som idag anses 
som normala, som inte har funktionsnedsättningar eller upplever funktionshinder.  
 	  



 
 

Alla har rätt att förstå – en studie om universell förpackningsdesign  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 3 

1.3	  Problembakgrund	  
Design bör handla om att hitta nya kreativa sätt att lösa kommunikationsproblem, skapa 
nya koncept, utforska nya idéer och göra produkter mer användbara istället för att begränsa 
dess användning (Adiloglu, 2011:988, Ekström, 2010:525). Idag är det brist på tillräckligt 
kreativ design som gynnar alla, det vill säga en universell design (Ares et al., 2001:689). 
Trots att vi lever i ett informationssamhälle, där information är mer tillgänglig än det 
någonsin varit, finns det fortfarande människor som inte kan ta del utav den (Adiloglu, 
2011:988).  

I Sverige har 25 % av vuxna människor problem att läsa, 4-5 % av befolkningen har 
dyslexi, medan 12000 personer drabbas varje år av afasi1 (www.ne.se, 2013) och det bor 
cirka 1,4 miljoner utlandsfödda i Sverige. Detta betyder att en relativt stor del av Sveriges 
befolkning har läs och skrivsvårigheter (www.funkanu.com, 2013). Trots dessa höga siffror, 
bara i Sverige, är designproblemen kring personer med funktionsnedsättning fortfarande 
väldigt outforskat och efterfrågan på sådan forskning förtjänar mer uppmärksamhet och 
radikala metoder (Pullin, 2009:303). Produkter, teknik och hjälpmedel för personer för 
funktionsnedsättning förblir ganska avgränsade och här menar Pullin (2009:89) att det 
kanske är det på tiden att minska på gränserna mellan vanlig design och design för personer 
med funktionshinder? Personer med intellektuell funktionsnedsättning är långt ifrån den 
enda gruppen i samhället som kan gynnas av mer symbolik och mindre text i vår 
omgivning.  

Studien är aktuell och relevant på samhällsnivå då det är en teoriprövande studie som 
ämnar till att både vara inomvetenskapligt såväl som utomvetenskapligt relevant. Från ett 
utomvetenskapligt perspektiv är studien aktuell då det kontinuerligt förs debatter kring 
människor som har något funktionshinder eller någon form av funktionsnedsättning. 
Frågor som tas upp är hur man bör anpassa samhället för att det ska bli lättare för 
människor med ett hinder eller specifikt problem. Olika aktivistgrupper som exempelvis 
Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) ifrågasätter de attityder som finns 
kring människor med funktionshinder och tar upp nya sätt att vända sig mot dessa 
människor, både inom vetenskapliga och kulturella aspekter (Walters, 2010:430). Även 
många lobbyister gör sig hörda för att skapa ett mer anpassat samhälle för dessa individer, 
till exempel föreningar som Design för alla, Dyslexiförbundet, FUB och andra 
hjälporganisationer (www.dyslexi.org, 2013, www.designforalla.se, 2009).  

Inför valet 2014 har problemen för personer med olika funktionsnedsättningar tagits 
upp i olika branschpress. Kommunikationshjälpmedel som lättlästa nyheter och böcker 
hotas att försvinna vilket resulterar i att personer med lässvårigheter inte längre kan följa 
och delta i samhällsdebatten (www.dn.se, 2013). Detta hände även vid valet 2010 då 
information på partiernas hemsidor var så pass inkonsekventa, pedagogiskt knepiga och 
hade svår språklig nivå för att personer med funktionsnedsättning skulle kunna förstå. På 
grund av denna brist i kommunikationshjälpmedel stängdes hundratusentals väljare ute 
(www.svd.se, 2010). Ansvaret ligger hos dagens formgivare att designa produkter och 
förpackningar som kan användas av så många personer som möjligt. Universell design är 
ett begrepp med demokratisk potential då den ser alla människor som lika. Fler teoretiska 
och empiriska studier behövs för att analysera individuella faktorer och hur 
funktionshinder framträder i konkreta situationer som omfattar ekonomiska, politiska, 
sociala och juridiska nivåer i (Lid, 2012: 213). 

                                                
 
 
1 Förvrängd språkstörning som följd av hjärnskada. 
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Samhället skulle tjäna på att få mer kunskap om hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning, både demokratiskt och designmässigt. Men på grund av bristande 
forskning kring universell design finns det inga konkreta hjälpmedel för formgivare att 
hämta information ifrån. Fler studier om universell design skulle kunna leda till exempelvis 
designmanualer med symboler och visuell kommunikation, som blivit beprövat och 
godkänt, och som når ut till flera olika grupper i samhället. Trots att företag lägger mycket 
pengar på design finns det få studier om förpackningens visuella kommunikation, speciellt 
symboler (Ares et al., 2001:689). 

Denna studie är inomvetenskapligt relevant på grund av att forskning kring design 
riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning och symboler på förpackningar 
är ett relativt outforskat ämne. Det finns fler studier om hur man anpassar miljön för 
personer med funktionshinder, som exempelvis hissar, ramper och glasögon. Även studier 
som finns angående förpackningar är riktade mot personer med funktionshinder då de 
handlar om förpackningens funktion, till exempel att de ska bli lättare att öppna. Personer 
med intellektuell funktionsnedsättning behöver kommunikativa anpassningar för att förstå 
budskap lättare, detta glöms ofta bort inom exempelvis förpackningsdesign. Forskare 
undviker till och med att undersöka personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 
inom både kvalitativ och kvantitativ forskning, då de anses vara svåra att undersöka (Prior 
et al., 2013:752).  

Detta är en kvalitativ fallstudie inom visuell kommunikation som grundar sig i 
förpackningsdesign riktad mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studien 
kopplar till olika kommunikationsteorier, men för att få en bredd diskuteras även 
pedagogiska aspekter så som kommunikationshjälpmedel. Detta för att vissa delar av 
kommunikation lättare kan förstås om de förklaras genom ett pedagogiskt perspektiv 
(Fiske, 1990:11).  

1.4	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Hur kan grafiska formgivare genom visuell kommunikation skapa en mer universell 
förpackningsdesign som är målgruppsanpassad mot både personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och personer utan intellektuell funktionsnedsättning2. 
 

1. Vilka kommunikationshjälpmedel och strategier används idag vid kommunikation 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

2. Hur kommunicerar Kungsörnens Penne pastaförpackning sina budskap idag? 
3. Hur upplever målgrupperna, personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

personer utan intellektuell funktionsnedsättning, den visuella kommunikationen på 
Kungsörnens Penne förpackning och redesignen av förpackningen?  

 	  

                                                
 
 
2 I studien används fortsättningsvis det vedertagna begreppet normalstörda.   
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1.5	  Avgränsningar	  
Studien har inriktning mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vill påpeka 
att målet med redesignen som tas fram är att den inte endast skall fungera för individer 
med intellektuell funktionsnedsättning utan för så många personer som möjligt runt om i 
Sverige. 

Vi har avgränsat studien till att endast studera en livsmedelsförpackning från 
pastasortimentet, detta för att få en bild av hur förpackningens design är utformad och hur 
informationen på den kommuniceras. Det som studeras på pastaförpackningen är främst 
grafiska element som symboler, bilder, text och färger. Varför det blev just en 
livsmedelsförpackning från pastasortimentet är på grund av att det sett en markant ökning 
av konsumtionen av pasta per person från 1960 till 2010 i Sverige, enligt Jordbruksverkets 
statistikrapport från 2013. Pasta är en produkt som människor oavsett ålder, kön, religion, 
intressen köper. Det är även en produkt som säljs mycket och människor får idag i sig 
ungefär tio kilo pasta per år (www.jordbruksverket.se, 2013). 

Studien fokuserar inte på att jämföra kulturer, kön och religioner utan det är 
uppfattning av designelement som är i fokus. Vad som är bäst ur ett ekonomiskt- och 
företagsperspektiv och begrepp som exempelvis positionering, segmentering och 
varumärkesassociationer tas inte i beaktning.  

1.6	  Studiens	  disposition	  	  

 
 
Figur 1. Studiens tillvägagångssätt, där ett fyrdelat resultat och analys följer varandra utefter respektive metod. Resultat och 
analys hör ihop med varandra men presenteras separat för att sedan diskuteras i slutsatsen och slutdiskussionen. Det enda 
resultat som inte har en analys är redesignen, som skapas efter att de första två resultaten och analyserna är framtagna.  
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2	  EMPIRISK	  BAKGRUND	  
Nedan tas olika bakgrundsfakta upp eftersom dessa krävs för att förstå studien bättre. Här 
presenteras vad som utmärker en person med intellektuell funktionsnedsättning genom att 
beskriva olika begåvningsförmågor. Organisationen Design för alla och dess 
forskningsprojekt Bildsymboler för många förklaras eftersom denna organisation och dess 
forskningsprojekt är utgångspunkt för studien. Studien har delvis valt att efterlikna deras 
forskningsdesign i valet av relevanta organisationerna och metod, en närmare beskrivning 
kring detta finns med i metod delen.  

2.1	  Begåvningsförmågor	  	  
Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har ofta olika begåvningsnivåer. 
Begåvningsnivåerna är fyra stycken som går från nivå A-D. På A-nivå kan personen förstå 
konkreta saker och ha en uppfattning av omvärlden. En person som befinner sig på A-nivå 
kommunicerar med hjälp av naturliga reaktioner som till exempel signaler. Detta kallas grav 
intellektuell funktionsnedsättning. Personer som befinner sig på B-nivå kan använda 
symboler, där personen då förstår att symbolen är verkligheten och man kan kommunicera 
med hjälp av dessa symboler. Dessa personer anses ha måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning. På C-nivå kan individen i tanken lägga ihop erfarenheter och 
personen kan förstå de skrivna ordens funktion. Däremot kan individen ha svårt att förstå 
det abstrakta som till exempel tid. Dessa personer anses ha en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning. Personer som är under D-nivå beskrivs som normalbegåvade och 
lider inte av någon intellektuell funktionsnedsättning. Dessa begåvningsnivåer har ingenting 
med ålder att göra och begåvningen kan växa fram till vuxen ålder (Heister Trygg et al., 
1998:161-164). 

2.2	  Design	  för	  alla	  
Design for all är ett europeiskt nätverk som finns i 23 länder och har sitt ursprung från 
EIDD3. Design for all är en designfilosofi som arbetar för en universell design. 
Organisationen växte fram på grund av att de fann ett behov av att skapa bättre 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i samhället 
(www.designforalleurope.org, 2013). I Sverige är Design för alla en ideell organisation med 
ett hundratal medlemmar med allt från formgivare, industridesigners, företag till 
myndigheter och arkitekter. Tillsammans arbetar de i både teori och praktik för att det 
svenska samhället ska bli tillgängligt och användbart för alla grupper i samhället 
(www.designforalla.se, 2013). 

Under de senaste 15 åren har konceptet Design för alla ökat när det kommer till 
lösningar och olika strategier för att utveckla ett mer funktionellt samhälle för personer 
med funktionshinder och funktionsnedsättning. De har på senare år försökt att anpassa 
dessa lösningar för att de ska kunna användas av organisationer när det kommer till 
hållbarhet, innovation och CSR (Bendixen & Benktzon, 2013:1). Design för alla kan ses som 
en strategi där en organisation kan skapa konkurrensfördelar genom att visa på att de bryr 
sig om sina medmänniskor och deras konsumenter behov (Berns et al., 2006). 

                                                
 
 
3 European institute for design and disability. 
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2.3	  Forskningsprojektet	  Bildsymboler	  för	  många	  	  
År 2004 startades Design för alla forskningsprojektet Bildsymboler för många i Sverige. 
Forskningsprojektet hade den svenska regeringens nationella handikappolitik som 
utgångpunkt där handlingsplanen hade konkreta mål för att ge handikappade rätten till att 
vara delaktig, vara självbestämmande och känna värdighet i samhället. (Leczinsky, 2008:11). 
De hade som mål att skapa en svensk standard med riktlinjer och regler för hur 
bildsymboler ska utformas och användas. Forskningsprojektet gick ut på att ta fram en 
svensk standard på offentliga symboler som bidrar till ett mer lättillgängligt samhälle för 
många fler. Inom detta forskningsprojekt skapades en bildsymbolstävling där personer fick 
lämna in bidrag som sedan testades på 65 personer med och utan funktionsnedsättning. Ett 
trettiotal piktogram blev framröstade och godkända av dessa personer (Säther, 2008:19). 

Denna tävling skapades genom ett samarbete mellan bland annat Hjälpmedelsinstitutet, 
Svensk form, Specialpedagogiska institutet4 och SIS - Swedish Standards Institute. Efter 
forskningsprojektet hoppades Design för alla på att symbolerna skulle synas runt om i 
Sverige och bidra med nytta för alla, speciellt för dem som har svårt att förstå och ta till sig 
information. En förhoppning som fanns med detta projekt var att dessa symboler skulle 
även bli klassad som en internationell ISO-Standard (Leczinsky, 2008:11). 

2.4	  Olika	  verksamheter	  relevanta	  för	  denna	  studie	  	  
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna skall få 
förutsättningar att nå målen med sin utbildning. Hjälpen som SPSM erbjuder är 
specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, erbjuda tillgängliga läromedel och 
statsbidrag. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och är verksamma runt om i hela Sverige 
(www.spsm.se, 2012). 
 
FUB - Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 
FUB är en intressepolitisk organisation som stödjer barn, ungdomar och vuxna med en 
funktionsnedsättning för att de ska kunna leva ett bra liv. De har runt 27000 medlemmar 
runt om i Sverige (www.fub.se, 2013).  
 
Hargdata AB  
Hargdata AB är ett företag som arbetar med pedagogiska programvaror med symboliskt 
stöd som kan användas för personer med läs- och skrivsvårigheter. Deras symbol- och 
bildstöd fungerar även för personer med olika typer av funktionsnedsättning och deras 
program används inom hjälpmedelsverksamheter, förskolor, habiliteringar och vid 
specialundervisningar. De arbetar främst med Widgitsymboler som är ett internationellt 
symbolsystem med ursprung från England (www.hargdata.se, 2013) 
 	  

                                                
 
 
4 Nuvarande SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
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3	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
I denna del redogörs teorier och tidigare forskning som anses vara relevanta för denna 
studie. Studien har utgångspunkt från området visuell kommunikation, andra områden som 
tas upp är universell design och förpackningsdesign. Alla dessa områden krävs framför allt 
för att svara på studiens syfte och frågeställningar men även för att utföra metoderna.  

3.1	  Visuell	  kommunikation	  	  
Inom den visuella kommunikationen kommer teoretiska utgångspunkter rörande 
kommunikation, målgruppsbeteende och olika kommunikationshjälpmedel tas upp. Enligt 
Bergström (2009:216) handlar den visuella kommunikationen om att skapa budskap som är 
uppseendeväckande och lätta för mottagaren att ta till sig och förstå.  

Från	  en	  avsändare	  till	  en	  mottagare	  
Den visuella kommunikationen handlar om att överföra budskap med hjälp av visuella 
hjälpmedel som till exempel färger, bilder, symboler och typografi (Bergström, 2009:34). 
Adiloglu (2011:982-983) menar i sin studie att designen vid visuell kommunikation måste 
bli mer kreativ och effektiv, eftersom visuella element har ett stort inflytande på 
konsumenter. Design kan informera och influera konsumenter, men även förvirra och 
irritera. I detta informationssamhälle där information är tillgänglig måste effektiva budskap 
utformas väl, och formgivare måste bli mer kritiska till design för att nå en bredare 
marknad. 

Vid visuell kommunikativ design som exempelvis kataloger, bruksanvisningar, tabeller, 
infografik, piktograms och kartor kan informativ design vara avgörande (Dursin, 
2012:5570). Enligt Dursin (2012:5570) menar Petterson att informativ design är ett begrepp 
som används när det ska planeras, identifieras och formas ett meddelande som är tänkt till 
en viss målgrupp. Målet med informativ design är att skapa en kommunikativ klarhet. För 
att uppnå det målet måste alla meddelanden vara rätt designad och tolkas korrekt av den 
tänkta målgruppen. 

Tecken	  som	  kommunikationsform	  
Vår värld kommunicerar genom olika sorters språk bestående av kombinerade 
uttrycksmetoder, det vill säga ljud, bild och text. Språkets minsta beståndsdel, tecken, ger 
enorma kommunikationsmöjligheter när människor bygger system med hjälp av dem 
(Carlsson & Koppfeldt, 2008:32). För att människor skall kunna dela med sig av kunskap, 
idéer och varningar behövs kommunikationssätt byggt av tecken. Det finns olika 
definitioner på vad ett tecken är och för att tolka tecken krävs regelverk eller olika 
tolkningssätt. Tecknet anses bestå av två oskiljaktiga delar, uttryck och innehåll. Uttryck är 
det som kan ses eller uppfattas med våra sinnen medan innehållet är det som kan tolkas. 
En annan faktor som påverkar hur man avläser och upplever tecken är omgivningen 
(Hansson et al., 2006:9-13). 

När man försöker utläsa och tolka tecken kan man utgå från semiotikens denotation 
eller konnotation. Denotation beskriver det som ses direkt eller kan avbildas. Genom 
konnotation kan man utläsa bibetydelsen av tecknet dock kan det krävas kulturella eller 
privata associationer (Hansson et al., 2006:28). 

Hansson et al. (2006:12) anser att alla symboler är tecken, men alla tecken behöver inte 
vara symboler. Symboler är saker som måste läras in medan ett tecken kan vara bara 
tillfälligt och vara utan konstant värde. Wærn et al. (2004:24) förklarar att tecken kan brytas 
ned till en symbol eller en ikon. Symboler kräver en kulturell anknytning och inlärning för 
att kunna tolkas på rätt sätt som exempelvis alfabetet/bokstäver, trafikljus eller 
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varumärken. Symboler kan representera olika innebörder beroende på kultur eller 
sammanhang, exempelvis hakkorset som har genom tiden haft olika betydelser inom olika 
kulturer (www.ne.se, 2013).  

En ikon är en grafisk representation av ett objekt och står för likhet (Bergström, 
2009:286). På grund av ikonernas kommunikativa kraft används dem för att informera 
människor om särskilda förhållanden eller för att ge instruktioner. Exempel på en ikon kan 
vara en eld, fågel, kvinna eller man. (Barker, 2000:7-8, King, 2000:17). 

Målgruppsbeteende	  
Ekström (2012:32) anser att det som influerar en konsument kan förklaras genom ett 
samspel av påverkan, kognition, beteende och miljö. Faktorer som vana, inlärning, rutiner 
och kognitiv förmåga påverkar vilka val människor gör i deras vardag, men även hur de ser 
på deras värld. Då konsumenters val styrs av deras personliga erfarenheter och behov, 
behöver producenter idag en förståelse om den målgrupp de försöker nå ut till (Ekström, 
2012:525).  

Målgruppens	  engagemang	  	  
Människor har inte förmågan eller motivationen att ta till sig och bearbeta all information 
de utsätt för, därför är det extra viktigt att lära känna och ta reda på vad som motiverar 
dem (Mårtenson, 2009:167). Genom att ha vetskap om sin målgrupp kan kraftfull 
kommunikation och relevanta budskap utformas. Hur konsumenter värderar budskap och 
beslutar sig inför att köpa en viss produkt beror på deras engagemang och om de har den 
ämnesrelevanta kunskapen som behövs (Mårtenson, 2009:162). Moreau (2011:409) menar 
på att konsumenters engagemang blir allt viktigare för en produkts design, då design börjar 
styras mer och mer av konsumenter och mindre av producenterna. En konsuments 
engagemang avgörs av deras intresse för produktkategorin och hur viktigt ett beslut är 
(Mårtenson, 2009:163).  

Konsumenters attityd till en produkt kan beskrivas på två sätt, genom hög och låg 
motivation. Hög motivation finns ofta när det handlar om ett inköp av en dyrare produkt 
och leder till att konsumenter aktivt söker information samt värderar olika produkter. Det 
skapar även i sin tur bestående attityder om produkter som är stabila över tiden, antingen 
positiva eller negativa (Mårtenson, 2009:162-163). Vid billiga vardagsartiklar är 
motivationen oftast låg. Det är svårare att nå ut till personer med låg motivation då de inte 
är engagerade i ett beslut och litar på enkla informationskällor som exempelvis experter, 
snygga personer eller design på en förpackning (Mårtenson, 2009:164-165).  

Perception	  påverkar	  målgruppen	  
Ett begrepp som ofta används för att förstå hur människor tänker är perception, förmågan 
att tolka ett budskap genom en kombination av flera olika signaler. Perception ligger hos 
betraktaren och handlar om hur de uppfattar olika sinnesuttryck för att sedan bearbeta 
detta till information som de kan förstå. Hur en person förstår information och agerar 
bygger på tidigare erfarenheter och kunskap, därför kan samma händelse uppfattas olika 
utav olika personer (Barry, 2005:45). Varför människor uppfattar samma händelser olika är 
på grund av att information tas in genom de fem sinnena, tolkas och organiseras sedan i 
hjärnan för att skapa en egen bild utav världen (Kotler et al., 2008:258). Vid användningen 
av flera sinnen är det är lättare att minnas något då det blir inkodat på fler ställen i hjärnan 
(Mårtenson, 2009:173). Synen är det sinne som ger hjärnan flest signaler och hjärnan 
arbetar ständigt med att ta bort, lägga till och ändra sådant vi ser för att det ska passa in 
med det vi redan vet. De flesta intryck som människor tar in genom synen och bearbetar är 
sådant vi redan lärt oss eller har tidigare erfarenhet om (Berry, 2005:45). Synen är vår mest 
inflytelserika av sinnena och upptar 80 % av den mänskliga hjärnans visuella perception, 
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därför krävs det att man dra nytta av människans synsinne vid utformning av design 
(Abdullah & Huber, 2006:13). 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning spelar synen en stor roll, eftersom 
det är synen som ger information om omgivningen och dess rumsliga egenskaper. Trots 
dess viktiga egenskaper används inte synen fullt ut av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, fast att de egentligen inte har några problem med själva 
synförmågan. Problemet ligger i att personer med intellektuell funktionsnedsättning inte 
kan tolka och ta till sig informationen de ser på ett användbart sätt (Brodin, 2005:25).  

Hörseln är ett sinne som gynnar personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
speciellt för dem som inte kan läsa eller för dem som har en synnedsättning. Att höra 
budskap kan vara till stor hjälp när exempelvis beskrivningar och instruktioner ska göras 
mer tillgänglig för målgruppen (Walters, 2010:439). För att läsandet och hörandet ska ge 
maximal effekt, krävs det även ett aktivt deltagande från målgruppen. Ett aktivt deltagande 
leder till ett lärande som ger mer kunskap och erfarenheter än vad bara läsningen och 
lyssningen ger (Evenson et al., 2010:77). Exempelvis vid spelandet av ett nytt spel läses 
reglerna först, efter att spelat spelet några gånger behövs inte reglerna längre läsas.  

Gestaltningspsykologi	  
Inom perception finns gestaltningspsykologin, den handlar om hur hjärnan ser helheter 
och hur omgivningen förvandlas till gestalter (Wærn et al., 2004:16). En helhet ses genom 
dess delar, som en tv-bild ses genom pixlar. Delen i sig står kanske inte för något, men 
tillsammans med andra delar bildar den en helhet med en innebörd. En bra helhet är en 
sådan som kan förstås, vara enkel, meningsfull, konsekvent och komplett. Det är därför 
viktigt att grafiska element står i relation och kompletterar varandra för att ett budskap ska 
bearbetas rätt och blir förstådd (Mårtenson, 2009:181). 

En av grundarna till gestaltningspsykologin, Max Wertheimer, skapade vid 1920 olika 
gestaltningslagar som än idag är relevanta (Hansson et al., 2006:42). En av dessa lagar är 
slutenhetens lag, som handlar om att människors hjärna fyller automatiskt ut bristfälliga 
figurer och information. Detta kräver en kognitiv ansträngning då människor måste dra 
egna slutsatser från minnet (Mårtenson 2009:182). Likhetens lag beskriver hur man för 
samman föremål som är lika. Närhetens lag är att man uppfattar saker som har en närhet 
till varandra som en helhet, exempel bokstäver som står nära varandra bildar ett ord. När 
det är lite mellanrum mellan två element uppfattas det som att de hör ihop bättre än de 
som har ett stort mellanrum mellan sig (Mårtenson 2009:185).    

Gestaltningslagarna är något som används som strategier när det kommer till 
utformning av kampanjer och produkter. Marknadsförare och formgivare tar för givet att 
människor uppfattar deras budskap på grund av människans informationsbearbetning, 
erfarenheter och förmåga att koppla ihop delar till helheter (Mårtenson 2009:185). Detta 
fenomen tar även Sörensen et al. (2012:101) upp i sin studie. De menar på att det idag tas 
för givet att konsumenter ska förstå den information som finns på en förpackning, men så 
är oftast inte fallet. Många människor upplever idag svårigheter att förstå och ta till sig all 
information som finns på en förpackning. Sörensen et al. (2012:101) upptäckte att 
information som finns på en förpackning har olika förutsättning på konsumentens 
kognitiva färdigheter och erfarenheter. De kom även fram till att konsumenten inte letade 
systematiskt efter information, utan istället uppmärksammade mest den illustrerade 
informationen, trots att den inte hade någon relevans för själva produkten. Enligt Sörensen 
et al. (2012:111-112) visade detta på att design och visuella element lockade 
uppmärksamhet hos konsumenterna oberoende deras tidigare erfarenheter. De yrkar på att 
den bästa lösningen inom livsmedelsmärkningar inte är en fråga om en universell lösning, 
utan snarare en kompromiss mellan vad som lockar konsumenter och vad som är 
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användbar information för breda grupper. Det är en ständig kamp mellan kompromisser av 
relevant information och lämpliga sätt att presentera information på i text och grafik. 

Kommunikationshjälpmedel	  
Behovet av kommunikation är grundläggande för alla människor, men om en människa har 
något slags hinder och inte kan använda sig av all kommunikation i samhället behövs andra 
sätt att kunna kommunicera på (Prior et al., 2013:753). Kommunikationshjälpmedel som 
finns för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning och funktionshindrade 
att kommunicera är bland annat AKK eller GAKK.  

AKK	  -‐	  Alternativ	  och	  kompletterande	  kommunikation	  	  
Personer med tal-, skriv- och lässvårigheter behöver ibland använda sig av AKK, alternativ 
och kompletterande kommunikation (Prior et al., 2013:753). AKK har länge fokuserat på 
att studera och utveckla bra hjälpmedel för de som har svårt att kommunicera på ett eller 
annat sätt (Heister Trygg et al., 1998:8). Brukaren är den person som är i ständig fokus och 
kan använda sig av AKKs olika sorters redskap för att göra sig förstådd. De redskap som 
kan användas är bland annat gester, signaler, symboler och tecken. Personer som behöver 
AKK är både vuxna samt barn och AKK kan för varje individ ha olika sorters funktioner 
(Heister Trygg et al., 1998:44). 

AKK kan fungera som en form av uttrycksmedel, stöd för språkförståelse, underlätta 
för tal- och språkutvecklingen men även för att kunna organisera det egna språket (Heister 
Trygg et al., 1998:50). Det kommunikationssätt som används utgår antigen utifrån den egna 
kroppen eller utifrån visuell stimuli. Kommunikationssätt som utgår från kroppen är: 
 

• Naturliga reaktioner, till exempel personen blir kall eller rodnar. 
 

• Signaler som är typiska för människor, exempelvis om man är orolig visar man det 
på ett speciellt sätt genom att spänna armarna. 
 

• Gester är även en form av naturligt kommunikationssätt där man genom 
kroppsrörelser gör gester i ett speciellt syfte, till exempel att skaka på huvudet när 
man menar nej. 
 

• Teckenkommunikationen innebär att man kompletterar sitt tal med tecken, exempelvis 
rörelser med händer för att få fram det mest väsentliga i meningen. 

 
(Heister Trygg et al., 1998:52) 

 
Kommunikationssätt som utgår från visuell stimuli är kopplade till det man kan se, det 
visuella. Människor som har svårt att göra sig förstådd med hjälp av kroppsliga 
kommunikationssätt kan istället med konkreta medel som exempelvis fotografier och 
symboler göra sig uppmärksammad (Se mer om det visuella sättet att kommunicera under 
GAKK) (Heister Trygg et al., 1998:59). Walters (2010:439) menar på att anpassad 
kommunikation kräver olika kommunikationslösningar så som talsyntes, stor textgrad eller 
visuella element eftersom individer har olika behov.  

Att förse personer med alternativ kommunikation kan vara en komplex process och 
många ser ofta problematik istället för förutsättningar med hjälpmedel. Det svåraste verkar 
vara att övertyga människor om att symboler påverka till det bättre och kan leda till att fler 
personer kan gör sig förstådd i sin omgivning (Heister Trygg et al., 1998:59). 
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AKK	  i	  allmän	  miljö	  och	  i	  gruppbostäder	  
En person med funktionhinder ska ha full tillgång till samhället i form av exempelvis hissar 
och ramper medan de med kommunikationssvårigheter inte har samma förutsättningar. I 
det vardagliga livet har personer med en intellektuell funktionsnedsättning svårt att vara 
delaktiga, men med hjälp av viss AKK kan de lättare ta till sig information i samhället. Ett 
exempel på hur AKK kan hjälpa är genom en liten bok i form av bilder. Denna bok 
fungerar som stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning som hjälper hen att 
göra sig förstådd bland normalstörda (Heister Trygg et al., 1998:205). 

På gruppbostäder används olika sorters AKK för att bidra till ökad förståelse mellan 
brukarna och personal. Personalen utbildas i AKK och kan eventuellt skapa symbolsystem 
som gäller för hela boendet, men även individuellt. I brukarnas personliga 
aktivitetsscheman kan de ha bilder uppsatta på exempelvis när de ska till arbetet och när de 
ska städa. I de gemensamma utrymmena kan det finnas bilder på aktiviteter som de boende 
ska göra tillsammans, till exempel att de skall åka bort eller vad de ska äta till middag. Bilder 
och symboler är en stor del av kommunikationen och som används mer eller mindre på 
olika gruppbostäder (Heister Trygg et al., 1998:204). 

GAKK	  -‐	  Grafiska	  symboler	  som	  AKK 
GAKK, grafiska symboler som alternativ och kompletterande kommunikation, 
uppmuntrar till användningen av grafiska och visuella hjälpmedel. GAKK är hjälpmedel 
som kombineras med andra sorters AKK för att ge brukaren breda 
kommunikationsmöjligheter. För att brukaren ska kunna kommunicera med hjälp av 
GAKK krävs olika sorters verktyg så som fotografier, symboluppsättningar och andra 
former av bilduppsättningar. Inom GAKK finns det pedagogiska program för att 
framställa bilder och symboler på ett snabbt sätt på exempelvis scheman för brukaren. 
Funktionen med dessa program är att de skall vara lättillgängliga och bidra till att personal 
snabbt ska kunna skapa bilder och symboler som behövs och bidrar till att brukarens 
uttrycksmöjligheter (Heister Trygg, 2005:27). Inom GAKK brukar man dela in 
uppsättningarna av bilder och symboler i olika kategorier bland annat symbolsystem och 
symboluppsättning.  
 
Symbolsystem	  och	  symboluppsättningar	  
Symbolsystem innehåller symboler med vardagsföremål, vardagsaktiviteter och abstrakta 
företeelser. Det finns regler både för hur symboler ska skapas och för hur symbolerna kan 
kombineras ihop till olika meningar. Ett symbolsystems förväntningar anses kunna 
jämföras med att vara en form av språk (Heister Trygg, 2005:28). Ett välkänt symbolsystem 
och även det mest utvecklade systemet är Bliss. Bliss är ett symbolsystem där ord och 
meningar representeras av grafiska symboler. Symbolerna förekommer i olika ordklasser 
och har olika grammatiska funktioner (Heister Trygg, 2005:29). Andra symbolsystem som 
finns är svenska teckenspråket för döva och talspråk. 

Preston och Carter (2009:1483) menar på att symbolsystem, där text byts ut mot bilder 
är till stor fördel när det kommer till kommunikation till personer med 
kommunikationssvårigheter. Preston och Carter menar även att hur lyckat ett system blir 
beror på individen som använder det och det handlar om att hitta ett system som passar 
den enskilde individen bäst. Igenkänning är en central aspekt när det kommer till olika 
symbolsystem och hur väl de fungerar. Trudeau och Sutton (2007:1322) fann i deras studie 
att barn i åldrarna 7-8 år kunde lättast översätta grafiska symboler till ord och förstå dess 
innebörd. Trudeau och Sutton (2007:1322) ansåg att detta berodde på att barn i denna ålder 
är vana att se text i visuell form, exempelvis symboler, då de får information på detta sätt i 
skolmiljön.  
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Symboluppsättningar består av en större samling symboler, dock saknas regler för hur 
de ska sättas samman till meningar. De två största symboluppsättningarna som man talar 
om är Pictogram och PCS - Picture Communication Symbols, men utöver dessa två finns 
även Widgitsymboler (Heister Trygg, 2005:30). Pictogram har i syfte att fungera som 
kognitivt stöd och som ett kompletterande kommunikationssätt.  

För att förtydliga är Pictogram och Piktogram inte riktigt samma sak. I Sverige pratar 
man om piktogram i allmänheten när man stavar med K och när man pratar om Pictogram 
med C pratar man om hjälpmedlet som används inom GAKK.  
 
Pictogram	  och	  piktogram	  
Pictogram är ett väl beprövat och fungerande visuellt språkprogram utvecklat för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning då de anses lätta att lära in. Det är en 
symboluppsättning där ord och begrepp representerar i avbildade symboler i form av en vit 
silhuett mot en svart bakgrund. Dessa symboler visar endast de viktiga detaljerna om 
informationen som man vill förmedla. I huvudsak representerar Pictogrammen verb och 
substantiv dock finns det adjektiv och användningen av grammatiska funktionsord ökar allt 
mer. Pictogrammen som finns i detta program har i syfte att underlätta för brukarens 
tankestöd och minnesstöd. Utöver detta gör de sig väldigt bra på scheman, inköpslistor, 
skyltar och planeringskalendrar (Heister Trygg, 2005:30-31).  

Problematiken med Pictogram är att det efterfrågas mer och mer abstrakta symboler, 
till exempel adjektiv som är svåra att förmedla vilket kan leda till att systemet förlorar sin 
ursprungliga avsikt. För att lösa detta problem krävs det att man utgår från grundformerna 
i systemet för att skapa nya symboler för nya behov (Heister Trygg, 2005:52).  

Pictogram är ett hjälpmedel som skiljer sig från piktogram som finns i offentliga 
miljöer. Piktogram som är anpassade för offentliga miljöer är mer tydliga har högre 
standard än pictogrambilderna i hjälpmedlet. Detta eftersom piktogram i offentliga miljöer 
skall ses från långt håll medan pictogrammen i hjälpmedlet skall läsas på nära håll 
(Palmgran & Mörtberg, 2010:13).  

Piktogram är en form av visuell symbol och kan förklaras på följande sätt; ett 
skrivtecken som representerar ett objekt eller begrepp genom en förenklad illustration 
(Fuhre, 2008:27). Den viktiga informationen på ett piktogram lyfts fram genom grafiska 
element med tydliga kontraster. Antingen kan piktogram vara öppen för fria tolkningar 
eller så kan de ha en bestämd tolkning.  

Då vi lever i en värld där det blir allt viktigare att kunna ta till sig information på ett 
snabbt sätt krävs det att symbolerna i samhället måste fungera (Torgny, 2008:43). Fuhre 
(2008:27) menar att piktogram ställer stora krav på formgivarna, eftersom ett piktogram ska 
fungera kommunikativt och kunna tala för sig själv, utan ord. Ju bättre formgivna symboler 
är, desto lättare blir människors vardag och tillgängligheten i samhället ökar. Piktogram 
som kommunikationsform uppmuntras av olika sorters myndigheter att användas världen 
över. I samhället finns en mängd meddelanden i form av piktogram och dessa är formgivna 
för att underlätta vardagen för alla. Det går knappast att befinna sig i offentliga miljöer utan 
att stöta på stora mängder piktogram (Heister Trygg et al, 1998:54).  
 
 



 
 
Emma Heine & Sofia Pettersson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 14 

   
 
Figur 2. Ett pictogram framställs oftast med en vit symbol på en svart bakgrund och dessa går att få med eller utan text. 
©Pictogram.se, SPSM. 
 

Widgitsymboler	  
Widgitsymboler är en symboluppsättning som används för att stödja kommunikationen, 
läsande och skrivande. Widgitsymbolerna är uppbyggda för att beskriva språkets olika delar 
och många av symbolerna är igenkännbara, men vissa kan behövas läras in 
(www.hargdata.se, 2011). Symbolbasen innehåller cirka 12.000 symboler och är under 
ständig utveckling. Under de senaste åren har det en del arbeten kring dessa symboler 
utförts för att de ska bli ett logiskt och konsekvent uppbyggt system som är lätt att lära in 
och förstå (www.hargdata.se, 2013). Användare runt om i världen kan komma med 
önskemål om nya symboler som sedan ritas och läggs in i den globala databasen. 
Widgitsymbolerna används hela livet och är det vanligaste sättet som används i Sverige vid 
träning av läs- och skrivförmågan hos personer med tal- och språkstörning (www.spsm.se, 
2011). 

Widgitsymbolerna har specifika symboler för olika ämnesområden, som till exempel 
bakning, och är gjorda på ett enkelt och rent sätt med fokus på varje begrepp. Brukaren 
kan själv välja svårighetsgrad på symbolerna som passar.  
 

 
 

Figur 3. Widgitsymboler från Hargdata AB, de kan förkomma med eller utan beskrivande text.  
©Widgitsymboler, Hargdata AB. 
 

Kan	  man	  blanda	  symboler	  och	  bilder?	  
Att börja med enkla, naturtrogna bilder när någon skall lära sig om bilder är helt naturligt, 
men man bör eftersträva att använda sig av både symboler och fotografier. Man bör enligt 
Heister Trygg (2005:64) förbereda brukaren på olika sorters kommunikationssätt i tidigt 
stadium och uppmuntra övergången från bild till symbolanvändning, men även från 
enstaka symboler till användandet av flera symboler. Vilka bilder och symboler som ska 
använda bör väljas utifrån individen. Däremot bör man vid val av symboler ta hänsyn till 
framtiden och nutiden som brukaren kommer ta del av. Exempelvis att man förbereder 
brukaren för framtiden med bilder på skola, olika färdmedel eller att man förbereder 
brukaren på symboler som finns i brukarens umgängeskretsar (Heister Trygg, 2005:54). 
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3.2	  Universell	  design	  
Under de senaste 25 åren har behovet av kunskap och uppmärksamheten ökat kring design 
baserad på mångfald, högre användarkrav och användarvänlighet (Whitney et al., 
2011:170). Att skapa helhetslösningar för områden etik, juridik och även vid kommersiella 
bruk blir allt viktigare. Inom Design för alla finns termen universell design (Whitney et al., 
2011:165-166). Med universell design menas det att man gör en produkt användbar för så 
många personer som möjligt. Termen används ofta i situationer där man pratar om 
människor med speciella behov, det vill säga både personer med funktionshinder och 
funktionsnedsättningar (Falvo & Urban, 2007:297). Universell design har sju principer (se 
bilaga 1.1) som bör tas i beaktning vid utformningen av produkter som vill nå ut till fler 
målgrupper (Walters, 2010:440-441). 

Universell	  design	  gynnar	  samhället	  
Fler företag försöker idag nå ut till så många konsumenter som möjligt och de lägger allt 
mer pengar på att försöka korsa språkliga gränser (Kotler, 2008:968). Skapandet av 
användarvänliga produkter och tjänster som når ut till personer med 
funktionsnedsättningar och funktionshinder ger företag både mervärde och kommersiell 
potential. Fler användarvänliga produkter och tjänster resulterar också i att personer med 
funktionshinder och funktionsnedsättning kan bli mer självständiga och delaktiga i ett 
samhälle (Bendixen & Benktzon, 2013:2).  

Walters (2010:430) menar på att den teknologiska utvecklingen har en betydande roll 
när det kommer till att skapa ett mer anpassat samhälle för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och personer med funktionshinder. Han yrkar på att kombinationen 
av pedagogik och teknologi kan hjälpa oss att förstå personer med funktionshinder och 
funktionsnedsättningar bättre. Genom att få denna förståelse kan man skapa och upptäcka 
ett mer universellt tillvägagångsätt vid anpassning av ett samhälle.  

Det är idag enligt Evenson et al. (2010:77) samhällets design som skapar ett 
funktionhinder för människor, men de yrkar på att det inte behöver vara på det sättet. 
Design som görs idag och imorgon skapas av människor och påverkas endast av deras 
begränsningar i kunskap och intelligens. Aldersey-Williams och Henshall (1999:38-39) 
menar att det är företag och producenters ansvar att anstränga sig mer för att utveckla och 
skapa bättre produkter. Walters (2010:430) yrkar på att ett av de viktigaste elementen för att 
förstå personer med intellektuell funktionsnedsättning och funktionshindrade är inte att 
skapa design och produkter enbart åt dem, utan att skapa ett helt samhälle åt dem där de 
kan ta sig fram utan svårigheter och förstå information som ges till dem. Om samhället 
skapas åt dem, skulle de inte längre ha ett funktionshinder. Till exempel kan personer med 
funktionsnedsättning ha svårigheter att förstå information för att kommunikationssätten 
som används i offentliga miljöer inte överensstämmer med deras sätt att få information i 
hemmet (Walters, 2010:438).  

Aldersey-Williams och Henshall (38-39:1999) påpekar att design för grupper med 
funktionsnedsättningar och funktionshinder leder till fördel för oss alla. Alla människor har 
nytta av en förpackning som är lättöppnad, även om just denna design var tänkt för 
personer med ett funktionhinder. Universell design kan få oss att ställa frågan varför vi har 
gjort det svårt för oss själva tidigare. Den största utmaningen när det kommer till att möta 
vissa handikapp är att se den större bilden, att en lösning för dem kan leda till en lösning 
som flera personer vill ha. Det är enligt Aldersey-Williams och Henshall (1999:38-39) bara 
en fråga om perception.  

Varför det är viktigt att se den större bilden är för att inte sätta personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och funktionshindrade i en egen kategori. Aldersey-
Williams och Henshall (1999:38-39) förklarar att det ofta läggs störst vikt kring en produkts 
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funktionen och att designen glöms ofta bort. Om en produkts design ser ut att vara 
anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och funktionshindrade, kan 
detta leda till att den tänka målgruppen känner sig isolerade och utanför från resten av 
samhället. Resultatet av detta kan bli att de inte vill köpa produkten, en produkt som 
ursprungligen var till för att hjälpa, men som nu går till spillo på grund av dålig design.  

Det finns flera exempel på god design som lyckats slå igenom i samhället och hjälpt 
många personer i deras vardag. OXO skapade köksredskap med en design anpassad för 
personer med funktionshinder, men slog igenom till en bredare målgrupp då flera 
normalstörda personer upptäckte att dessa redskap gjorde matlagningen lättare (Evenson et 
al, 2010:78). Även i Walters (2010:443) studie tar personer upp att de använder produkter 
som var skapade för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
funktionshindrade, som exempelvis stor text i mobiltelefoner.  

Kritik	  mot	  universell	  design	  	  
Det är erkänt att det är brist i forskningen inom universell design, likaså brist på efterfrågan 
av universell design hos konsumenter. Trots att organisationen Design för alla har ökat och 
etablerat sig i samhället är det fortfarande ett stort glapp mellan tänkande och skapande 
inom ämnet. Design för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder har de 
senaste åren endast gjort ett marginellt intryck på designvärlden (Hitch et al., 2012:381-382, 
Monaghan., 2010:1). Universell design riskerar därför att inte utvecklas till något mer än en 
ministandard för inkludering (Lid, 2012:213). Designvärlden har till och med, genom de 
långsamma framstegen, kallat universell design för en utopi (Monaghan, 2012:2). 

 Hitch et al. (2012:380-382) menar att universell design endast är ett hinder när det 
kommer till bra design. De menar på att bra design gynnar alla i samhället medan universell 
design fortsätter att marginalisera människor med en rad olika hälsovillkor och 
funktionsnedsättningar. Monaghan (2010:2) antyder att universell design endast är bra 
design, om man skapar en produkt som är förståelig och användningsbar av äldre personer 
och personer med intellektuell funktionsnedsättning har man en produkt som är just 
förståelig och användningsbar.  

3.3	  Förpackningsdesign	  
I denna teoridel tas förpackningsdesignens olika element upp. Målet med en 
förpackningsdesign är att nå ut till sina konsumenter, och anses vara ett samspel mellan 
form, struktur, material, färger, bilder, typografi och nödvändig information. En av 
förpackningens primära faktorer är att informera en konsument om en viss produkt, hur 
väl det går beror på hur lyckad och planerad dess design är (Klimchuk & Krasovec, 
2012:39-40). 

Förpackningar	  –	  ett	  starkt	  kommunikationsmedel	  
Förpackningens funktioner är att skydda, förvara och transportera produktens innehåll på 
ett säkert sätt. Förpackningens design är till för att locka kunder genom visuell design men 
framförallt beskriva förpackningens innehåll och egenskaper hos produkten (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:1). En förpackning är ett starkt marknadsföringsinstrument och en god 
förpackningsdesign är en ständig kampanj för en produkt (Mårtenson, 2009:119). Det är 
förpackningsdesignen som gör att produkten säljs, attraherar konsumenter och skapar 
varumärkesassociationer (Meyers & Gerstman, 2005:145). Det är en stor konkurrensfördel 
att skapa en attraktiv förpackningsdesign som kommunicerar produktens fördelar, då den 
kan påverka konsumenten att välja ett varumärke framför ett annat (Meyers & Gerstman, 
2005:41). 
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Vid val av förpackning anser konsumenter att information angående produktens 
funktion, användning och nytta är viktigast. En annan faktor som spelar in i val av 
förpackning är konsumenters personliga associationer och erfarenheter. (Radford & Bloch, 
2011:215). Personliga erfarenheter kan skapa svårigheter för nya förpackningar att bli 
etablerade på en befintlig marknad, just för att nya förpackningar inte överensstämmer med 
konsumenters tidigare erfarenheter och uppfattningar (Radford & Bloch, 2011:215). I 
Radford och Blochs (2011:214) studie visade det sig att när konsumenter studerade nya 
förpackningars design gjorde de endast en ytlig observation, där all information inte blev 
läst eftersom de utgick från deras tidigare kunskap om produkten i förpackningen. Ett 
exempel de tar upp i deras studie är en ny tandborste. Konsumenterna uppmärksammade 
texten och bilden som visade den nya avancerade greppvänligheten, grundläggande text så 
som tandborstens funktion lästes inte då de redan hade den kunskapen.  

PDP	  -‐	  Primary	  display	  panel	  
PDP är den sida av förpackningen som ses först, framsidan. De mest betydande grafiska 
elementen finns på framsidan och det är denna del som ska sälja förpackningen till 
konsumenten genom att locka till köp. Det är därför viktigt att framsidan väcker 
uppmärksamhet och har en tilltalande design (Klimchuk & Krasovec, 2006:82). Om något 
på framsidan inte stämmer överens med kundernas förväntningar på vad som finns i 
förpackningen resulterar det i att konsumenterna blir besvikna (Meyers & Gerstman, 
2005:120). Därför bör en enkelhet i designen eftersträvas som flera konsumenter kan ta till 
sig. Genom att skapa en förpackningsdesign som är enkel att förstå och varsamt utformat 
kan detta minska missförståelser och skapa framgångsrika varumärken (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:30). 

En förpackningsdesign innehåller ibland något som kallas Violators, där man på PDP 
kommunicerar olika attribut som produkten har, det kan vara att förpackningen är ny på 
marknaden och därför marknadsförs som en nyhet i ett enskilt grafiskt element. Detta görs 
för att väcka uppmärksamhet hos konsumenten och göra dem nyfikna (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:102). 

Fotografier	  och	  symboler	  på	  förpackningar	  
Bilder i form av illustrationer eller fotografier har en stark visuell påverkan på människor 
och används därför inom förpackningsdesign för att kommunicera budskap till 
konsumenter (Underwood et al, 2001:406). Oavsett om det är ikoner, symboler, tecken, 
illustrationer eller fotografier skapar de ett visuellt språk på förpackningarna som 
konsumenter kan ta till sig. Alla som köper en förpackning har en tendens att först och 
främst titta på bilderna som finns på produkten för att sedan eventuellt läsa texterna 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:120). 

Fotografier används ofta vid förpackningsdesign eftersom de är ett avtryck av 
verkligheten och ger därför ett sanningsfärdigt intryck hos en produkt. Verklighetstrogna 
fotografier skapar en högre trovärdighet och pålitlighet kring en förpackning och leder i sin 
tur till förtroende hos konsumenter (Smith & Price, 2005:127). Dock kan fotografier 
utsättas för kritik på grund av bildmanipulation som idag är möjligt. Genom 
bildmanipulation kan en förvrängd verklighet skapas och lura konsumenter till köp 
(Kjørup, 2004:81). 

Fotografierna bildar ett formspråk som både lockar och skapar uppmärksamhet hos 
konsumenter. Olika sätt att skapa ett lockande formspråk kan vara genom rikta sig till en 
viss livsstil, visa serveringsförslag eller lyfta fram en fördel med produkten (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:91). En förpacknings formspråk är viktigt när det kommer till att 
kommunicera varumärkets personlighet och nå ut till den tänkta målgruppen, därför är det 
viktigt att fotografier på förpackningar är noggrant och strategiskt utplacerade. Fotografier 
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kan bidra till ökad förståelse kring en produkt, men även förvirra konsumenter om de är 
felplacerade eller har fel innebörd. För att undvika missförståelser kring fotografier och 
bilder används trianguleringförfaranden, det vill säga två eller flera element stärker varandra 
och kompletterar varandra positivt som bidrar till högre förståelse, till exempel en text till 
ett fotografi eller siffror vid en illustration (Aspers et al, 2004:20). Aspers et al (2004:23) 
menar på att inom visuella studier är välgjorda och välvalda bilder en förutsättning för att 
nå ut till personer, både när det kommer till fångade av uppmärksamhet och utveckla en 
förståelse. Klimchuk och Krasovec (2012:98) menar också på att ett lyckat val av 
illustrationer och fotografier bör eftersträvas då de kan sudda ut gränser mellan länder och 
kulturer. De förklarar att globaliseringen har gjort att människor kan få tag på produkter 
runt om i världen och det krävs nuförtiden att förpackningsdesignen är anpassad efter en 
global marknad. Därför rekommenderas det att bilder på förpackningar inte ska associeras 
till enskilda grupper utan anpassas till många. 

Medan fotografier kan framställas på oändligt många sätt från verkligheten, är 
illustrationer mer lika då de produceras genom teckningar, målningar eller framtagna från 
en dator. Fotografier och illustrationer brukar ofta blandas på dagens förpackningar och de 
bildar tillsammans med texten en stark förpackningsdesign. Kombinationen av grafiska 
enheter som exempelvis linjer, färg, former, textur och typografi gör att formgivare kan 
skapa vilken design de vill (Klimchuk & Krasovec, 2012:94).  

På de flesta förpackningsdesigner rörande livsmedel finns ofta instruktioner på hur 
innehållet i förpackningen ska tillagas eller information om tillvägagångsätt av slängandet 
utav en förbrukad förpackning. Dessa instruktioner framstår vara både informativa och 
funktionella, men även ha en utbildad funktion gentemot konsumenten. Denna del av 
designen brukar ofta stå ut från den andra designen för att dessa skall vara lätta att förstå 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:103). För att framhäva viktig information brukar bilder 
användas som en strategi, då dessa drar till sig konsumenters uppmärksamhet (Aspers et al., 
2004:23). Därför anses symboler och ikoner vara kraftfulla verktyg när det kommer till 
förpackningsdesign, då dessa grafiska element kan representera konkreta eller abstrakta 
koncept. Idag när konsumenter letar efter en produkt scannar de förpackningens framsida 
och söker många gånger efter varumärkets ikon då ikonerna blir mer kända än varumärkets 
namn (Klimchuk & Krasovec, 2012:101). 

Förpackningsdesigns	  restriktioner	  
Vid formgivningen av livsmedelsförpackningar finns en del bestämmelser som måste tas i 
åtanke vid utformning. Om inte restriktioner och regler följs så får inte en förpackning eller 
produkt säljas. För formgivare är det en evig kamp mellan lockande utformning och de 
restriktioner som finns. Formgivare sätter designen i fokus, medan staten som gör 
restriktionerna sätter designen i andra hand (Meyers & Gerstman, 2005:204). Formgivare 
får alltid möta utmaningar och hitta nya kreativa vägar kring restriktioner och regler. En 
förpackningsdesign får inte lura konsumenterna och missleda dem i deras inköp, en design 
skall helt enkelt, pålitlig och förståelig. En förpackningsdesign ska hela tiden tala sanning 
och visa all information som en konsument behöver få ut av en förpackning (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:143-145). 

För livsmedelsprodukter finns det regler för olika märkningar, bland annat regler 
angående information som måste vara med. Enligt livsmedelsverket skall en förpackning i 
Sverige märkas med följande uppgifter: 
 
a) Beteckning  
b) Ingrediensförteckning 
c) Innehåll av allergener 
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d) Mängdangivelse för ingredienser 
e) Nettokvantitet 
f) Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag 
g) Särskilda villkor för förvaring (obligatoriskt i vissa fall) 
h) Företagets namn och adress 
i) Ursprung (obligatoriskt i vissa fall). 
j) Bruksanvisning (obligatoriskt i vissa fall) 
k) Faktisk alkoholhalt (obligatoriskt i vissa fall) 
l) Näringsdeklaration 
m) Identifieringsmärke (för animaliska produkter) 
n) Identifikationsmärkning av partiet (Bäst före-datum med dag och månad) 
o) Ytterligare uppgifter för vissa livsmedel 
Uppgifterna a, e och k ska stå i samma synfält. 
(www.livsmedelsforetagen.se, 2013:11) 

Färgens	  påverkan	  och	  inflytande	  	  
Ingen annan del av en förpackning influerar konsumentens uppfattning lika mycket som 
dess färg (Meyers & Gerstman, 2005:49), detta på grund av att det mänskliga ögat ser färg 
innan hjärnan hinner känna igen bilder, former, symboler, text och andra element. Färgen 
på en förpackning berättar något om förpackningens personlighet och gör det möjligt att 
synas bland andra produkter i en butik (Klimchuk & Krasovec, 2006:105-107). Att 
eftersträva en harmoni mellan färg och produkt är viktigt då det kan bli en avgörande 
faktor i konsumenters beslutsfattande (Westerman et al., 2011:300). Färger bör därför 
användas för att skapa stämning, informera, strukturera och attrahera (Bergström, 
2009:256). 

En förståelse för färgers innebörd gör det lättare att kommunicera ut rätt budskap till 
rätt målgrupp, till exempel färgerna gul, röd och orange används och kombineras ofta för 
att kommunicera ut något roligt och för att nå ut till barn (Meyers & Gerstman, 2005:49) 
Färger handlar om att skapa rätt associationer till egenskaper så som kultur, intressen, 
ekonomi, ålder och kön. Mörka färger associeras exempelvis till högre kvalité och 
kommunicerar ut att en produkt är dyrare, medan ljusa färger står för hälsa och renlighet 
(Meyers & Gerstman, 2005:49). Om fel färger används kan det leda till fel associationer och 
därmed skapa stora problem som bör undvikas (Klimchuk & Krasovec, 2006:106-107). 

Röd är en varm färg som ofta används för att skapa uppmärksamhet. Rött associeras 
med solen, passion, kärlek, eld, aggressivitet, makt, fara och nödläge. Färgen kan förstärka 
intensiteten av en smak hos till exempel jordgubbar, hallon eller körsbär. En annan färg 
som är lik den röda och signalerar snarlika egenskaper är färgen orange. Orange används 
också för att symbolisera värme och solen, men även energi, entusiasm och äventyr. En 
orange färg dyker ofta upp för att förstärka något som är fruktigt eller kryddigt (Klimchuk 
& Krasovec, 2006:108).  

Gul är en färg som står för livet, värme, energi och lekfullhet. Den anses vara en positiv 
färg som ofta utstrålar hopp, men kan även signalera fara. Inom livsmedelsbranschen 
används ofta färgen gult för att förstärka smör, citron, solsken och fräschhet (Klimchuk & 
Krasovec, 2006:108). Färgen grön kan idag ses som en trendig färg i och med den växande 
miljömedvetenheten. Grön symboliserar jordnära, liv, ungdom, friskhet och organiskt. Den 
associeras ofta med återvinning, natur, miljö, tur, rikedom men även avundsjuka. Färgen 
anses vara den som är lättast för ögat att titta på, då den är avkopplande och lugn. Den 
används ofta för att marknadsföra förpackningar som har hälso- och miljöfördelar. I många 
kulturer betyder även grön gå, men den kan även användas för att förstärka smaker som 
mint, äpple, surhet och lime (Klimchuk & Krasovec, 2006:109). 
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Blått symboliserar makt, lojalitet, sanning och visdom men kan även associeras till 
depression och ledsamhet. Blått kan utstråla känslor som lugn, fridfull, säkerhet, stabilitet 
och tillit. Det är sällsynt att du finner denna färg i naturen och syns därför inte ofta på 
livsmedelsförpackningar, då den kan skapa en negativ stämning (Klimchuk & Krasovec, 
2006:110). Däremot är lila en vanlig färg inom hälsorelaterade livsmedelsprodukter. Färgen 
används ofta för att uppmärksamma bär och exotiska frukter inom livsmedel. Men den kan 
även symbolisera kunglighet, lyx, visdom, mystik, passion, sensualitet och mod (Klimchuk 
& Krasovec, 2006:111). 

De två sista men dock de vanligaste färgerna är svart och vitt. Svart symboliserar 
robusthet, tillförlitlighet, visdom, djärvhet, exklusivitet, elegans, styrka, djup och lyxighet. 
Svart är bra att kombinera med andra färger då den hjälper andra färger att sticka ut. Vitt är 
motsatsen till svart och symboliserar istället egenskaper som oskuld, renhet, ärlighet, 
modernitet, friskhet, snö och kyla. Vitt är en färg som kan hjälpa en förpackning att stå ut 
på grund av att den reflekterar ljus, men används ofta vid lyxiga förpackningar för att ge 
dem ett klassiskt intryck. Vita förpackningar associeras ofta till läkemedelsindustrin, då 
färgen kontinuerligt fortsätts användas inom den branschen (Klimchuk & Krasovec, 
2006:111-112). 

Typografi	  -‐	  läran	  om	  bokstäver	  
Typografi handlar om läran om bokstäver och används för att visuellt kommunicera ett 
verbalt språk. Typografi är ett av de visuella elementen som finns på en förpackning och 
det som karaktäriserar typografi är storlek, läsbarhet, form, typsnitt och tydlighet 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:65). Bokstäver finns ständigt runt oss i vardagen och kan 
kombineras på oändligt många sätt för att rikta vår kommunikation på bästa sätt 
(Bergström, 2009:124). För att tydligt föra fram ett budskap bör det läggas stor fokus på att 
göra en text förståelig och läsbar. Typografins främsta mål är att göra en text lättläst så att 
läsaren kan förstå en text utan svårigheter och utan att bli störd (Hellmark, 2006:21). Det 
som påverkar hur lättläst en text är beror på samspelet mellan olika faktorer, så som 
typsnitt, textgrad, radlängd, radavstånd, kontrast mellan text och bakgrund, papprets färg 
och tryckkvalitén (Hellmark, 2006:26-33). Enligt Hellmark (2006:27-31) är den optimala 
textgraden för läsbar text i 9-11punkter, och den optimala radlängden är på 55-65 tecken. 
En radlängd bör inte vara kortare än 35-45 tecken.  

Ett teckensnitt, också kallat typsnitt omfattar ett komplett alfabet av bokstäver, siffror 
och tecken. Vilket typsnitt som väljs beror på vilket sammanhang det ska användas i och 
vilka som är den tänkta målgruppen för budskapet (Bergström, 2009:126,130). Det finns 
två stora typsnittsfamiljer, sanserif och antikvor. Antikvor passar i löpande text då deras 
serifer hjälper läsaren att läsa längre texter, medan sanseriffer är mest lämpliga för rubriker 
då de syns bra på längre avstånd (Hellmark, 2006:26). Bra typografi leder till bättre 
läsbarhet, men Klimchuk & Krasovec (2012:65) anser att det är individens perception och 
sätten den läser på som påverkar kommunikationen kring typografin. 

I Bix & de la Fuente (2012:57) studie undersöker de hur förståelsen och perceptionen 
hos äldre personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning ser ut på 
medicinförpackningar. I deras studie kom de fram till att flera av deras deltagare behövde 
förstoringsglas för att se vad det stod på instruktionerna som följde med förpackningen. 
Deltagarna i studien ansåg att en större grad på texten och större symboler hjälpte dem att 
läsa och förstå förpackningen bättre. Deltagarna ansåg också att symboler och färger var 
positiva element som bidrog till en bättre förståelse, dock kunde vissa symboler vara svåra 
att förstå innebörden på. Vid val av färger skulle det vara en stor kontrast mellan text och 
bakgrund, till exempel svart text på gul eller vit bakgrund, för om det blev för lite kontrast 
blev det svårare för deltagarna att läsa informationen. 
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4	  METOD	  	  
Här beskrivs de olika metoderna som används i studien, även en diskussion finns med 
kring varför dessa metoder ansågs mest lämpade. Urvalsmetoder och tillvägagångssätt 
presenteras samt en avslutande del om metodproblem, reliabilitet och validitet kommer 
diskuteras.  

Valet utav metod, urval och tillvägagångssätt har forskningsprojektet Bildsymboler för 
många som utgångspunkt. Inom detta forskningsprojekt användes organisationers speciella 
kunskaper och erfarenheter vid framtagning av piktogram. Både personer med och utan 
intellektuell funktionsnedsättning användes som undersökningsobjekt i projektet (Säther, 
2008:19). Forskningsprojekt blev en stor framgång för framtagning av fungerande 
piktogram inom Sverige och därför blev det en utgångspunkt för studiens urval och 
upplägg. 

Studiens metodupplägg har en bestämd ordningsföljd där metoderna förlitar sig på 
varandra. Innan studien påbörjades genomfördes en informantintervju för att undersöka 
efterfrågan och öka vår kunskap om målgruppen, personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. För att svara på studiens syfte och frågeställningar gjordes 
respondentintervjuer och en visuell analys där resultatet från dessa två metoder tillsammans 
med de teoretiska utgångspunkterna blev grunden för en redesignad förpackning. Den 
redesignade förpackningen värderas sedan och diskuteras inom fokusgrupper med 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och normalstörda. 

4.1	  En	  kvalitativ	  fallstudie	  
En fallstudie betyder att en specifik händelse eller företeelse undersöks, detta kan vara en 
grupp, en person eller en institution. Fokus ligger på ett begränsat utrymme för att detta 
ämne anses som viktigt och intressant. Fallstudier anses vara fördelaktiga när det kommer 
till att undersöka studieobjekt som är komplexa, men även också testa teorier (Backman, 
2008:55, Merriam, 1994:17-18).  

Merriam (1994:19) menar på att de bästa förutsättningarna för att utveckla mer kunskap 
inom pedagogiska områden är att studera människors uppfattning och förståelse utav 
världen. I tidigare forskning har intervjuer och fokusgrupper varit metoder som använts 
framgångsrikt när perception ska tydas och förklaras (Koushik & Singh, 2012:82). Då 
studiens ämnesområde är ett relativt outforskat krävs en teoriprövning.  

Studien inriktar sig på att ta del utav mångsidiga åsikter och tankar från olika 
målgrupper i samhället. Det går inte att fånga en objektiv verklighet inom studier, utan en 
verklighet kan endast fångas genom olika representationer utav olika människor. Därför är 
metodtriangulering en strategi som ökar validiteten, eftersom olika metoder och perspektiv 
används för att få en bredare och djupare insikt kring ett specifikt ämne (Denzin, 2012:82).  

4.2	  Informantintervju	  
En informant är en person som bidrar med information om hur verkligheten ser ut inom 
ett visst ämnesområde. Esaisson et al. (2012:227-228) menar att en informant kan ge den 
bästa skildringen om hur saker och ting faktiskt fungerar i en viss organisation. 
Informantintervju gjordes innan denna studie påbörjades, detta för att undersöka ämnets 
relevans och om det ansågs vara aktuellt i dagens samhälle. Genom ett snöbollsurval försåg 
informanten oss med information till relevanta organisationer som ansågs ha stor inverkan 
på hur samhället utvecklas och hjälper personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
De organisationerna som vi fick genom detta snöbollsurval granskades kritiskt för att sedan 
välja ut de mest relevanta organisationerna för denna studie.  
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Urval	  av	  informant	  och	  tillvägagångssätt	  	  
I en informantintervju söker man efter personer med en central position inom området och 
man har ofta en föraning om vilka dessa personer är (Esaisson et al., 2012:258). Urvalet av 
informant gjordes genom ett strategiskt urval, där vi valde en person med lång erfarenhet 
av branschen och som hade en central position inom området rörande personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning i Hudiksvall. Hudiksvall var den stad som valdes på 
grund av deras arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stadens nya 
slogan är Glada Hudik - kommunen med stort hjärta på grund av allt jobb de gör för att alla 
personer ska vara delaktiga i samhället (www.hudiksvall.se, 2013).   

Informantintervjun skedde över telefon och den bestod av tio stycken frågor (se bilaga 
1.2) samt pågick i cirka 30 minuter. Enbart tre av tio frågor ställdes i intervjun på grund av 
de långa svaren som informanten gav svarade på resterande frågor. Detta är ett bevis på att 
informanten inte blev styrd av frågorna och svaren var spontana, vilket annars kan 
upplevas som ett problem med informantintervjuer (Esaisson et al., 2012: 267). Efter 
intervjun transkriberades texten och blev grunden till studiens ämne och blev en hjälp till 
att leta vidare inom teorier och respondenter.  

Då sekretess kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde utgöra ett 
hinder för studien krävdes det ett klartecken om att deltagarna kunde ställa upp till våra 
fokusgrupper. Denna informant gav oss klartecken att det var möjligt att få tag i frivilliga 
deltagare och hon hjälpte till att kontakta olika gruppbostäder där deltagare kunde finnas. 

4.3	  Respondentintervju	  	  
En respondent kan ses en sorts informant, en respondent är en person som har 
information om ett område, men som även kan reflektera över frågor och ge egna åsikter 
(Merriam, 1994:90). För att få åsikter och kunskap om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras kommunikationshjälpmedel valde vi att ha fem stycken 
respondentintervjuer med olika organisationer som hade insikt inom ämnet, dock valde vi 
att enbart att ha med tre intervjuer då två av respondenterna inte kunde svara på våra 
frågor eller ge relevant information.  

Urval	  av	  respondenter	  och	  tillvägagångssätt	  	  
Kravet som vi utgick ifrån när valet av respondenter skedde var enligt Esaissons et al. 
(2012:259) tre aspekter; att respondenterna bör vara främlingar, att välja ut ett litet antal 
och inte använda personer som är subjektiva experter. De följande respondenterna som 
deltog var;  
 
Victoria Sjöström, FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 
En intressepolitisk organisation som arbetar mot regeringen och riksdagen och de har 156 
lokalföreningar i hela landet. 
 
Kerstin Kanebrant, Hargdata AB - Ett företag som arbetar med olika typer av 
programvaror och stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är främst 
symbolsystemet Widgitsymboler som de arbetar med och det är ett internationellt system 
med ursprung från England. 
 
Ellika Melander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM - arbetar för att barn, unga och 
vuxna skall få förutsättningar att nå målen med sin utbildning. Hjälpen som SPSM erbjuder 
är specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor och erbjuda tillgängliga läromedel 
samt statsbidrag. 
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Till denna studie gjordes ett strategiskt urval, men även ett snöbollsurval för att välja ut 
respondenterna. Eftersom utgångpunkten var från forskningsprojektet Bildsymboler för många 
gjordes en lista av alla de inblandade organisationerna och efter det valdes de relevanta 
organisationerna för studien ut genom ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet grundade 
sig på vilka organisationer som hade mest kunskap utav visuell kommunikation mot 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett undantag gjordes dock och detta var 
på grund av informantintervjun, där vi blev hänvisade att prata med en person som kunde 
programmet Inprint. Vi tog därför kontakt med organisationen Hargdata AB, som är 
grundaren av Inprint och har kunskap kring programmet och symboler.  

För att komma i kontakt med de valda organisationer skickades ett mail där studiens 
idé presenterade och det förklarades att en intervju med dem önskades. I mailet förklarades 
det att intervjun skulle ta cirka 15 minuter med fyra frågor rörande exempelvis hur långt 
samhället kommit med kommunikationen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

Inom strategiska urval kan en respondent ersättas med en annan om en person tackar 
nej utan att det påverkar urvalet (Esaisson et al., 2012:262). Vissa av de organisationer som 
vi fick kontakt med tackande nej medan andra skickade oss vidare till personer med mer 
kompetens kring vårt ämnesområde. Endast tre personer som besatt denna rätta 
kompetens hittades och var tillgängliga för en telefonintervju. Svårigheterna kring att hitta 
relevanta respondenter blev ett resultat i sig, nämligen att kunskap om studiens 
ämnesområde fortfarande är outforskat och appliceras minimalt i dagens samhälle.  

Samtliga av de utvalda respondenterna önskade att få intervjuns frågor (se bilaga 1.3) i 
förväg för att de skulle vara förberedda på frågorna och ge oss bra svar. Lika frågor ställdes 
till alla inblandade organisationer för att få ett rättvist resultat och strukturerade intervjuer. 
Inom kvalitativa fallstudier är det vanligt att använda sig utav strukturerade intervjuer för 
att samla in data från respondenter. Dock är det normalt att intervjuerna inte blir strikta 
och strukturerade som de borde vara enligt de teoretiska utgångspunkterna. Syftet är inte 
att tvinga fram respondenterna att tycka på ett speciellt sätt, utan det är hur de ser på saker 
och ting som man vill åt. Så öppenhet och spontana inflikelser kan ofta ses som något 
positivt, detta på grund utav att det vid en respondentintervju inte är individerna i sig som 
är det relevanta utan det är deras tankar som anses viktiga och dessa som skall framföras 
(Merriam, 1994:90). 

Vid början av telefonintervjuerna talade vi om att intervjun skulle spelas in, dock enbart 
för att vi själv skall komma ihåg och vi påpekade även att materialet inte användas för 
kommersiellt bruk eller missbrukas på annat sätt. I slutet av varje intervju frågade vi 
respondenten om vi kunde få återkomma vid senare tillfälle om vi skulle behöva 
kompletterande information.  

Efter varje inspelad telefonintervju transkriberades dem, främst för att underlätta för 
oss själva. Utifrån dessa respondentintervjuer fick vi olika svar som resulterade i att vi 
kunde påbörja redesignen av förpackningen till fokusgrupperna.  

Metodproblem	  med	  respondentintervjuerna	  
Utgångspunkten med respondentintervjuerna var att få kontakt med de främsta 
organisationerna i Sverige som besatt kunskap om kommunikation för personer med 
funktionsnedsättning. Trots en stor population upplevde vi brist på kompetenta personer. 
Vi sökte kontakt med tio stycken organisationer, majoriteten av organisationer skickade oss 
mellan olika personer innan vi fick fann respondenter som var villiga att ställa upp och som 
ansåg att de hade rätt kompetens. Detta resulterade i få antal respondentintervjuer, men de 
vi fick tag på gav oss en tillräckligt bra grund för att fortsätta studien. Fler intervjuer med 
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personer hade förmodligen inte bidragit med nya och relevant information. Att det fanns få 
personer med relevant information att delge svarade på en del av vårt syfte, nämligen att 
undersöka hur långt forskningen har kommit i sin kunskap om grafiska element till 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar.   

Telefonintervjuer gör att viktiga egenskaper så som gester och ansiktsuttryck missas 
(Trost, 2010:132) och detta hade kunnat undvikas genom att istället göra personliga 
intervjuer. Ytterligare ett problem som uppstod vid telefonintervjun var att 
inspelningsfunktionen vid en av våra intervjuer slutade fungera, och detta upptäcktes 
efteråt och kunde därför inte transkriberas. Lyckligtvis gjordes anteckningar under 
telefonintervjun och den information och de citat som skrevs ned används i resultatet. Att 
denna intervju inte spelades in kan leda till minskad reliabilitet.  

4.4	  Visuell	  analys	  av	  förpackningsdesign	  	  
För att skapa en redesign behövdes en befintlig förpackning att ha som utgångspunkt. Den 
befintliga förpackning granskades med hjälp av en visuell analys, som är en kvalitativ 
metod. Visuella analysen gjordes på både en denotations och konnotations nivå. Först 
analyserades förpackningen på en denotations nivå, vilket innebär att man ser elementens 
grundbetydelser och det är oftast så som de flesta människor tolkar element. Detta innebär 
att kommunikationen från elementen har god chans att bli tolkade på samma sätt av flera 
människor. Därefter analyserades förpackningen på en konnotations nivå, där det då 
studerade bibetydelser och underliggande kunskaper om de grafiska elementen (Bergström, 
2009:208). Enligt Bergström (2009:208) krävs det en del kunskap och erfarenheter från 
betraktaren när man gör en konnotativ analys och därför kan denna tolkning leda till olika 
resultat för olika personer. 

En visuell analys studerar alla detaljer inom text, bild, färg och linjer, detta för att 
undersöka hur tecken och koder kan ge olika föreställningar och associationer. För att 
undersöka det bör intertextualitet tas i beaktande, och även de associationer en bild kan ge 
upphov till (Ekström & Larsson, 2010:181). För att denna studie ska bli så intersubjektiv 
som möjligt, så höll sig den visuella analysen på en sådan denotation nivå som möjligt. Det 
visade sig senare i fokusgrupperna att flera av deltagarna analyserade samma förpackning 
på liknade sätt som det gjorts i den visuella analysen. Detta resulterar i att analysen gjordes 
på en värderingsfri nivå och den visuella analysen uppfattades som forskaroberoende.  

Urval	  och	  tillvägagångsätt	  av	  förpackning	  
Som tidigare nämnt i studiens avgränsning valdes en förpackning från pastasortimentet. 
Detta gjorde för att få en bild av hur en befintlig pastaförpackning, Kungsörnens Penne 
fullkorn (se bilaga 1.4), kan se ut men även för att förpackningens storlek och form 
behövdes för att kunna skapa en design med mycket bilder och symboler.  

Utgångspunkten för analyseringen av förpackningen utgick från tidigare teoretiska 
utgångspunkter om förpackningsdesign. Ett analysschema och tolkningsregler skapades till 
den visuella analysen (se bilaga 1.5 respektive bilaga 1.6) som sedan följdes. I analysen togs 
ingen hänsyn till varumärket, eftersom varumärken inte är fokus i denna studie. 
Förpackningen analyserades utifrån schemat och bearbetade sida för sida. Detta för att 
redesignen skulle ha samma information på samma sida, på grund av att lättare kunna 
jämföra de två förpackningarna i fokusgrupperna. Till exempel baksidan på Kungsörnens 
förpackning har ett recept i textform, på redesignen blir då också receptet på baksidan fast 
med kombination av symboler och text.  
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Metodproblem	  med	  visuell	  analys	  	  
Problem som uppkom med denna metod var att vissa element var svåra att tolka utifrån 
tolkningsreglerna, och kan därför även bli svårt för andra personer att tolka på samma sätt. 
Tolkningsreglerna skulle utformats bättre och vara mer strikta för att skapa 
forskaroberoende.  

4.5	  Utformning	  av	  redesignen	  	  
Utgångspunkten för att skapa redesignen var de tidigare teoretiska utgångspunkterna, 
resultatet från den visuella analysen samt respondenternas svar. Denna redesign skapades 
för att undersöka vilka kommunikationshjälpmedel som kan leda till en universell design 
och vilka faktorer som kan ligga bakom förståelsen av förpackningsdesign.  

Urval	  och	  tillvägagångsätt	  av	  redesign	  
Vid utformandet av en förpackningsdesign som grundar sig på Kungsörnens Penne 
pastaförpacknings design togs först och främst hänsyn till den visuella analysen vid 
utformningen en redesignen. De flesta av de textbaserade ytorna som fanns på 
Kungsörnens förpackning skapades bildstöd till i form av olika symboler. Hänsyn togs 
även till resultatet av respondentintervjuerna och deras åsikter framförde på redesignen.  

För att redesignens utformning skulle bli trovärdig skapades regler (se bilaga 1.7) för 
hur Kungsörnens förpackning skulle översätt till redesignen. Detta gjordes för att läsare av 
studien ska få en uppfattning om hur utformningen av redesignen gått tillväga. Redesignen 
skapades med hjälp av programmen Illustrator, Indesign och Photoshop och redesignen 
skrevs ut på en Mimaki skrivare (Skrivare på Mittuniversitetet i Sundsvall).  

Metodproblem	  med	  redesignen	  	  
Problem som uppkom i utformningen av redesignen var att viss information från 
Kungsörnens förpackning var svåra att översätta från textform till symbol och fotografi 
form. Detta skapade ett problem, dock löstes detta till viss del med hjälp av en QR-kod. 
Ytterligare ett problem som uppkom var problemet med att förhålla sig till all teoretiska 
utgångspunkter och respondenternas svar vid utformningen av förpackningen. Exempelvis 
säger de teoretiska utgångspunkterna och respondenternas att piktogram bör vara 2*2 cm 
för att de ska synas klart och tydligt. Detta kunde tyvärr inte tas till hänsyn på alla ställen, 
då alla piktogrammen då skulle bli för stora för att få plats på till exempel kortsidan. 
Lösningen hade kunna varit att göra en större förpackning eller utesluta piktogrammen. 
Vissa element från Kungsörnens förpackningsdesign missades att översättas och ha med på 
redesignen, faktorer så som en koktid på framsidan och även ursprungsland. Ett stort 
problem kring denna utformning är forskaroberoendet. Andra grafiska formgivare kommer 
inte utforma redesignen på samma sätt som oss, trots samma utgångspunkter och 
information.  

4.6	  Fokusgrupper	  	  
För att få resultat av redesignen krävdes det att redesignen och Kungsörnens förpackning 
testades på studiens målgrupper. Detta skedde genom totalt sex fokusgrupper, tre med 
normalstörda och tre med personer med intellektuell funktionsnedsättning (se bilaga 1.8). 
Metoden utgick från Esaisson et al. (2012:322) åsikter om viktiga faktorer att tänka på när 
man sätter samman en fokusgrupp. Dessa är att deltagarna ska ha minst en egenskap 
gemensamt och att man undersöker cirka tre fokusgrupper per avseende. Genom 
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fokusgrupper med två olika målgrupper kan studien presentera skillnader och likheter i 
åsikter och uppfattningar kring de två förpackningarna i resultatet. 

Fokusgrupp som metod anses fördelaktig till denna studie eftersom fokusgrupper 
hjälper studien att svara på de givna frågeställningarna. Den främsta anledningen i valet av 
fokusgrupper som metod var för att metoden fokuserar på att kartlägga förståelse och 
tankar hos deltagarna, men även för att få en djupare förståelse kring ett givet ämne 
(Wibeck, 2010:149).  

En fokusgrupp leds av en samtalsledare även kallad moderator, moderatorn är den som 
leder diskussionen och introducerar nya infallsvinklar när det behövs (Wibeck, 2010:11). I 
fokusgrupperna användes samma moderator för att åstadkomma ett strukturerade upplägg. 
En strukturerad fokusgrupp användes då moderatorn kan ha en mer styrande roll och 
därmed se till att alla deltagare blir mer delaktiga i diskussionen. Moderatorn bidrar på så 
sätt till att varje individ i gruppen känner sig välkommen och får på så sätt ut mer om 
ämnesområdet (Wibeck, 2010:57). Utöver moderatorn fanns även en observatör med som 
antecknade och hade fokus på att observera deltagarnas gester och uttryck. Att ha en 
moderator och en observatör gjorde det möjligt för oss att fokusera på all kommunikation 
som skedde i gruppen. 

Enskilda intervjuer med deltagarna skulle även kunna vara en alternativ metod för att få 
fram tankar och åsikter. Dock anser vi att fokusgrupper var den metod som passade 
studien bäst på grund av det sociala samspelet, idéer och diskussionerna som kan uppstå 
mellan deltagarna. Inom alla sex fokusgrupperna valde vi att visa Kungsörnens förpackning 
först och sedan den redesignade. Detta för att Kungsörnens förpackning är befintlig på 
marknaden så den kan ha setts av personer innan fokusgrupperna. För att alla deltagare ska 
ha samma bas av information, visades den först, så att inga deltagare hade en fördel när de 
sedan såg redesignen.  

Urval	  av	  personer	  med	  intellektuell	  funktionsnedsättning	  samt	  tillvägagångssätt	  
När man arbetar med att sätta samman en fokusgrupp bör man arbeta strategiskt och en 
informant eller kontaktperson är vanligt att använda när man ska rekrytera 
gruppmedlemmar vid fokusgrupper (Esaisson et al., 2012:321, Wibeck, 2010:81), detta var 
ett tillvägagångssätt som vi använde oss av. Informanten valdes strategisk ut, sedan valde 
hon utefter sin kunskap strategisk ut gruppbostäder som ansågs lämpliga. Personalen på 
dessa gruppbostäder avgjorde sedan vilka av deras brukare som ansågs vara mest lämpade 
och kunde tillföra åsikter angående studiens ämne. Eftersom personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning har olika begåvningsnivåer krävs det att någon i deras omgivning som 
känner dem tar ställning om de kan tala för sig själv eller inte. Kravet på urvalet som vi 
däremot hade var att brukarna skulle vara över 20 år, eftersom enligt de teoretiska 
utgångspunkterna är deras begåvningsförmåga fullt utvecklad vid denna ålder. Personer 
som ingick i fokusgrupperna hade begåvningsnivåerna B och C. 

För att kunna ha fokusgrupper med brukarna krävdes tillstånd och med hjälp av 
cheferna och personalen fick vi tillräckligt många godkännanden för att utföra 
fokusgrupperna. Vi bokade in tre fokusgrupper med 4-6 personer i varje grupp eftersom 
det är tumregeln när det kommer till deltagarna i en fokusgrupp (Esaisson et al., 2012:322).  

Alla tre fokusgrupperna skedde på gruppbostäderna där de olika brukarna bodde, detta 
eftersom de skulle kunna känna sig trygga och prata fritt utan störande element. 
Deltagarnas svar och diskussioner i fokusgruppen spelades in med hjälp av mobiltelefon 
och dator, och frågorna ställdes utefter en intervjumanual (se bilaga 1.9). Alla i 
fokusgrupperna fick uttrycka sin åsikt angående förpackningarna och komma med nya 
förslag. I fokusgrupperna hjälpte personalen till och fungerade som tolkar för att få fram 
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vad vissa av deltagare menade. Genom personalen som tolkar, förstod vi deltagarna på en 
annan nivå, vilket gjorde att vi kunde tolka svaren på rätt sätt.  

Urval	  av	  personer	  med	  normalstörning	  samt	  tillvägagångssätt	  
För att studien skulle få en jämförelsepunkt och testa de universella egenskaperna hos 
redesignen, krävdes det att det utfördes fokusgrupper med både personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och normalstörda personer. Att ha två olika slags fokusgrupper var 
för att se till att vi inte skapade en förpackning enbart för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning utan en förpackning som flera kan förstå.  

Urvalsmetoden i valet av normalstörda var första-bästa urval där personer som var lätta 
att få tag på och som ställde upp valdes. Ett krav var dock att personerna skulle ha en ålder 
över 20 år, detta för att ha samma urvalsram som i fokusgrupperna med personerna med 
intellektuell funktionsnedsättning. Urvalet resulterade i lika många fokusgrupper samt 
deltagare som den jämförande fokusgruppen det vill säga tre stycken med fyra till sex 
stycken i varje. Alla fokusgrupper hade samma upplägg och scenario, detta för att få ett 
rättvist resultat som kan jämföras mellan varandra. 

Alla tre fokusgrupper med normalstörda skedde i en neutral miljö, där få störande 
element kunde förekomma. En gjordes på Mittuniversitetet i Sundsvall och två i 
hemmamiljö.  

Metodproblem	  med	  fokusgrupperna	  	  	  
Vid fokusgrupper föredras det att deltagarna inte känner eller har någon relation till 
varandra, detta följdes inte vid fokusgrupperna med personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Att deltagarna kände varandra ansågs vara viktigt eftersom en 
tryggare miljö skapas, där de då vågar uttrycka sina åsikter och prata med varandra.  

En annan viktig faktor var att förstå allt som deltagarna ville säga, därför hade alla 
fokusgrupper med personer intellektuell funktionsnedsättning en personal som agerade 
tolk. Genom att låta deltagarna ha en tolk undveks kommunikationssvårigheter som kunde 
ha uppstått. Om en tolk inte varit med i fokusgrupperna hade värdefull information missats 
på grund av att vi inte förstått deltagarnas uttrycksätt eller innebörden i deras gester och 
signaler. Däremot kan dessa tolkar ha en påverkan på hur svarsalternativens utkomst blev 
från deltagarna i fokusgruppen.  

Ytterligare ett problem som uppstod var att en av grupperna med personer med 
intellektuell funktionsnedsättning enbart bestod av två personer. Från början när vi kom till 
platsen skulle de vara fyra stycken, men två av dem tackade nej när vi väl var på plats. 
Däremot fick vi ut bra information av denna grupp trots att de var bara två. För att 
kompensera detta användes istället fem stycken i den sista fokusgruppen. Vad som kunde 
ha gjorts annorlunda var att istället för att finna deltagarna genom chefer och personal, var 
att ha åkt till gruppbostäderna och träffat brukarna en gång innan fokusgrupperna. På detta 
sätt hade eventuellt problemet med avvikande deltagarna ha undvikits.  

Ett annat problem vid fokusgrupperna var att det var två förpackningar som skulle 
visas. Ordningsföljden valdes noggrant ut vilken förpackning som skulle visas först för att 
undvika att påverka deltagarnas svar minimalt. Dock kan detta ändå ha påverkat deras 
åsikter och svar. För att undvika detta problem hade dubbelt så många fokusgrupper 
kunnat göras, tolv stycken. Det vill säga tre fokusgrupper med normalstörda som såg 
redesignen och tre fokusgrupper med normalstörda som såg Kungsörnens förpackning, 
sedan göra samma sak med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eller valt att 
genomföra en experimentell metod där de olika grupperna utsattes för olika förpackningar. 
Problemet vid experiment är dock de konstlade situationerna som inte känns verkliga och 
denna studie är ute efter vardagliga situationer.  
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4.7	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  
En studie bör vara intersubjektiv vilket innebär att studien bör vara värderingsfri, 
genomskinlig och forskaroberoende (Esaisson et al, 2012:25). Ett problem med kvalitativa 
metoder i överlag är att de har en låg reliabilitet. Detta problem kan lösas till viss del om 
studien visar på ett tydligt tillvägagångsätt (Trost, 2010:134). Under denna studie har 
objektivitet och genomskinlighet eftersträvas för att andra forskare ska kunna göra om 
studien och få samma resultat, dock kan de aldrig bli exakt likadana resultat då exempelvis 
två kockar som använder samma recept får nästan aldrig deras mat att smaka exakt lika. 
Vid en intervju kan det vara svårt att åstadkomma samma resultat eftersom det beror på 
hur kemin fungerar mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Bjereld et al, 
2009:116). Svaren vid en intervju blir inte densamma varje gång man intervjuar någon igen 
(Trost, 2010:133). Därför är det svårt att prata om att kvalitativa studier bör ha hög 
reliabilitet eftersom olika svar och bredd eftersträvas, och detta blir automatiskt ett 
problem om en annan forskare ska göra om studien på nytt.   

En annan viktig aspekt av en studie är att mäta det man säger att man mäter, 
validiteten. Ett enkelt sätt att skapa hög validitet är att den teoretiska definitionen stämmer 
överens med det operationella tillvägagångssättet, till exempel att intervjufrågor tar reda på 
syftet och frågeställningarna (Bjereld et al, 2009:112). Denna studies intervjufrågor till 
respondenterna och deltagarna utformades utifrån syftet, frågeställningar och de teoretiska 
utgångspunkterna studien tagit del av. Respondenterna valdes strategisk ut efter de 
teoretiska utgångspunkterna, då de ansågs besitta den mest relevanta kunskapen för denna 
studie och kunde hade de främsta svaren för studiens syfte och frågeställningar.  

En fara som finns med fokusgrupper är att validiteten sviker, detta på grund av att 
deltagarna kan influeras av andra i gruppen och därför ändra åsikter under tiden 
fokusgruppen pågår. Det hela handlar om hur socialt samspelad gruppen är och om de 
utelämnar viktig information på grund av ibland artighet eller av rädsla (Bjereld et al., 
2009:144). För att deltagarna inte skulle utelämna information skapades trygga miljöer där 
de kunde svara fritt och genom att de kände varandra så skulle rädslan för att svara minska. 

Den interna validiteten handlar om hur noggrann studien har varit, medan den externa 
validiteten handlar om hur generaliserbar studien har. Denna studie är inte ute efter 
generalisering, utan syftet är att ta del av individers åsikter och tankar runt ett givet tema 
som kommer upp. De urval studien har gjort, och de metoder som valts ses inte som 
lämpliga att överföras till hela befolkningen.  

Fokusgrupper är svåra att replikera och använda vid extern validitet, men Wibeck 
(2010:149) menar på att användning av samma moderator i fokusgrupper påverkar 
trovärdigheten i studien till det bättre. Alla fokusgrupper leddes på liknande vis och detta 
resulterade i att alla grupper blev lika utformade vilket skapar bättre reliabilitet. Dock 
påverkas vår studies reliabilitet på grund av den sekretess som finns kring personer med 
funktionsnedsättning, av en rad olika sekretesskäl kan inte namnen på deltagarna skrivas ut 
på dem som deltog i fokusgrupperna. Chefernas strategiska urval av personer med 
intellektuell funktionsnedsättning gav studien deltagare som kunde kommunicera deras 
tankar och åsikter, om ett slumpmässigt urval hade gjorts kunde personer med grövre 
funktionsnedsättningar blivit valda och därmed inte kunna deltagit lika aktivt i 
fokusgrupperna. I denna studie har primärkällor används i så stor utsträckning som ansågs 
vara möjligt, dock har vi använt oss av sekundärkällor, främst i teoridelen där vissa 
primärkällorna inte har varit möjliga att få tag på. 
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5	  RESULTAT	  &	  ANALYS	  	  
Kapitlet resultat och analys är indelad i fyra olika områden utifrån våra fyra valda metoder, 
vilka är respondentintervjuer, visuell analys, redesign och fokusgrupper (se figur 1). 
Respondentintervjuerna och fokusgruppernas resultat presenteras utifrån de olika teman 
som diskuterades mest, analysen är därför också uppdelad och förekommer direkt efter 
resultatet. I den visuella analysen vävs däremot analysen och resultatet ihop och har därför 
inte liknande upplägg som vid respondentintervjuerna och fokusgrupperna.   

5.1	  Resultat	  och	  analys	  av	  respondentintervjuerna	  	  
I denna del presenteras resultatet av vår första metod, respondentintervjuerna. Parallellt 
med dessa analyseras resultaten i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna vi tagit 
fram. Den sammanfattande texten varvas med kärnfulla citat från respondenterna.  

Kommunikationshjälpmedel	  som	  används	  inom	  Sverige	  	  
De tre respondenterna förklarar hur de och deras organisationer/företag använder sig av 
olika kommunikationshjälpmedel för att nå ut till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Respondenterna pratar gott om de kommunikationshjälpmedel som 
används inom deras organisation/företag. Alla yrkar dock på att de behövs olika 
symbolsystem då personer med intellektuell funktionsnedsättning har olika behov. De 
symbolsystem som tas upp som kommunikationshjälpmedel för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är Bliss, Pictogram, AKK och Widgitsymboler. Respondenterna tar 
även upp andra faktorer som underlättar kommunikationen till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, som exempelvis fotografier, logotyper, lättläst text, teckenspråk, film 
och tillgång att få höra en text.  

Om vi skriver om en annan organisation på vår hemsida så använder vi oss av organisationens 
logotyp för att det är lättare att känna igen vilken organisation vi pratar om än om vi skriver det i 
text. Victoria, FUB  

Lättläst text anses vara en viktig faktor, då detta kan gynna fler än bara personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det som kännetecknar en lättläst text är 12-14 punkter 
som textgrad, att radbyten sker på rätt ställen och kortare rader än normalt. De anser även 
att talsyntes eller annat sätt att höra text borde vara mer tillgängligt, eftersom det gynnar 
både personer som har svårt att läsa och de som har svårt att se vad en bild föreställer.  

Vi skulle ju jättegärna vilja att vi hade resurser att jobba mer med film, men det har vi inte. Annars 
skulle ju de kunna vara ett sätt att kommunicera mer tillgängligt för personer med en 
utvecklingsstörning. Victoria, FUB 

Analys	  av	  Kommunikationshjälpmedel	  som	  används	  inom	  Sverige	  	  
Utifrån teorierna om kommunikationshjälpmedlen, AKK och GAKK, där man försöker 
uppmuntra till användningen av grafiska kommunikationsvägar kan man se en 
överensstämmelse mellan vad respondenterna har sagt i förhållande till de teoretiska 
utgångspunkterna (Heister Trygg, 2005:17). Respondenterna pratar om olika GAKK sätt 
att kommunicera på, de tar bland annat upp att de använder olika 
kommunikationshjälpmedel som exempelvis lättläslighet, filmer, piktogram, fotografier, 
logotyper och symboler. Respondenterna tar upp olika sätt att göra en text mer lättläst, 
flera av dessa faktorer stämmer med de teoretiska utgångspunkterna. Hellmark (2006:26-
33) yrkar också på att större grad på texten och korta rader leder till bättre läsbarhet. Han 
menar även på att en lättläst text är vägen till att föra fram ett budskap och typografins 
primära mål är göra en text lätt för läsaren att förstå utan svårigheter. Klimchuk och 
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Krasovec (2012:65) anser dock att det inte är faktorer så som stor textgrad inom typografin 
som gör en text lättläst, utan det är individens perception som påverkar kommunikationen 
kring typografin om den uppfattas eller inte.  

Om texten inte kan uppfattas ger respondenterna förslag på andra sätt att 
kommunicera budskap. Film och att få höra en text är enligt respondenterna ett 
kommunikationssätt som kan användas i kommunikationen till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta stämmer med de teoretiska utgångspunkterna då 
kommunikation genom hörseln är enligt Walters (2010:439) något som hjälper personer 
som har svårt har läsa. 

Respondenterna tar upp flera olika symbolsystem som kan användas vid hjälpmedel för 
kommunikation till personer med intellektuell funktionsnedsättning och Prior et al 
(2013:753) menar på att kommunikation är grundläggande för oss människor och att det 
behövs olika kommunikationssätt, speciellt om man har något slags hinder. En respondent 
menar på att kommunikationshjälpmedel bör anpassas till varje individ utefter behov. Detta 
kan liknas med det som Preston och Carter (2009:1483) menar, att hur lyckat ett system är 
beror på individen som använder det, det handlar om att hitta ett system som passar en 
individ bäst.   

Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  olika	  symbolsystem	  
Respondenterna pratar om olika sorters symboler som anses vara viktiga i 
kommunikationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De nämner bland 
annat att piktogram är fördelaktiga, då de inte anses vara lika begränsade och har 
generaliserande egenskaper. Om man vill beskriva något som är mindre generellt bör man 
enligt respondenterna använda sig av andra symboler eller fotografier. Fotografier har 
fördelen att kunna visa specifika personer eller produkter.  

Foton är ju till för att visa på något, just den här. Medan piktogram är mer generella. En bild på ett 
schampo är ett specifikt schampo medan ett piktogram för schampo står för vilket schampo som 
helst. Ellika, SPSM  

Alla respondenterna var eniga om att det inte bör finnas för många olika sorters 
symbolsystem i kommunikationen till personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Eftersom detta kan leda till förvirring hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
exempelvis om de använder ett symbolsystem hemma och ett annat på arbetet tappar 
symbolsystemet sin funktion. Alla respondenter tycker att det är viktigt att ha ett 
gemensamt språk och att symbolsystem inte blandas för mycket. Respondenterna menar på 
att borde finnas ett standardsystem som har ett brett utbud av olika symboler. Det var dock 
olika åsikter om vilket detta symbolsystem skulle vara. En respondent berättar att fördelen 
med Widgitsymboler är att det idag har mer än 12 000 symboler, och de används för att 
översätta och komplettera ord samt meningar. En annan respondent menar på att 
piktogram borde vara standardsystem då det är symbolspråk som hjälper personer med 
funktionsnedsättning att förstå vad en text handlar om.  

Ett gemensamt språk kan inte uppnås om vi skapar mer bilder och symboler/… /För 20 år sedan 
var det bara piktogram som användes och då hade man en bra nivå på kommunikationen, men sen 
kom man på nya sätt. Det ansåg vara kul med nya bilder från bland annat PCS och 
Widgitsymboler. Och eftersom det blir mer symboler, tappar man den nivå som fanns när man 
bara hade piktogram. Ellika, SPSM  

Respondenterna pratar om att ta fram ett standardsystem, men menar på att flera 
symbolsystem är något positivt. Det viktigaste när det kommer till att ta fram 
kommunikationshjälpmedel är att förstå att det finns olika personer som har olika behov, 
därför behövs det olika system som passar individers specifika behov. Därför anser 
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respondenterna att olika symbolsystem är bra för att de ger mångsidighet och 
valmöjligheter bland kommunikationshjälpmedel. Ju fler kommunikationssätt och 
symbolsystem, desto bättre kan personer med intellektuell funktionsnedsättning 
komplettera och kombinera olika hjälpmedel för att öka förståelsen.  

 /…/det är ju så att det som är allra viktigast är ju att man har en stor och bra grundbas utav 
bilder och symboler som har brett vokabulär där det finns bilder som beskriver begrepp, för olika 
personer har ju olika behov/…/ Man måste kunna komplettera med andra bilder så man inte låser 
fast sig vid ett system. Kerstin, Hargdata AB 

Analys	  av	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  olika	  symbolsystem	  
Det är en tydlig samhörighet mellan respondenternas svar och de teoretiska 
utgångspunkterna angående användbara kommunikationshjälpmedel för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Respondenterna pratar om symbolsystem som rör 
GAKK, det vill säga grafiska och visuella hjälpmedel. De två största 
symbolsuppsättningarna enligt Heister Trygg (2005:30) är Pictogram och PCS, andra 
symbolsystem är Bliss och Widgitsymboler. Dessa fyra symbolsystem används inte bara i de 
teoretiska utgångspunkterna utan också i praktiken enligt respondenterna.  

Att det finns många olika verktyg för att nå ut till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning anses som både positivt och negativt. Enligt respondenterna är det 
positivt med flera symbolsystem, för att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan då välja ett symbolsystem som passar deras behov. Detta överensstämmer med vad 
Heister Trygg (2005:54) säger, då han menar på att man bör utgå från individen och deras 
behov när man väljer symbolsystem. En annan positiv aspekt av att ha fler 
kommunikationshjälpmedel är, enligt respondenterna, att de kan komplettera varandra för 
att öka förståelsen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. De teoretiska 
utgångspunkterna anser också att kompletterande verktyg är viktigt inom GAKK, där det 
kan behövas föremål, fotografier, symboluppsättningar och bilduppsättningar för att på ett 
pedagogiskt sätt nå ut till personer med intellektuell funktionsnedsättning (Heister Trygg, 
2005:27).  

Det finns även negativa aspekter kring användandet av flera olika symbolsystem och 
hjälpmedel, eftersom detta enligt respondenterna kan skapa problem hos användaren. Flera 
respondenter menar på att det inte bör produceras för många olika symboluppsättningar då 
detta kan bli förvirrande hos användaren. Det är viktigt med ett gemensamt språk överallt i 
användarens vardag, exempelvis samma symboler hemma som på arbetet. Walter 
(2010:438) yrkar också på att det är viktigt att ha samma kommunikationssätt för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar överallt. För att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska kunna vara mer delaktig i samhället behövs en överenstämmelse 
med deras sätt att få information på. Kommunikationen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skulle bli mer enhetlig om det fanns ett symbolsystem som var 
standard yrkar vissa respondenter på. De menar på att piktogram är det symbolsystem som 
skulle kunna fungera som en standard, då piktogram används mer generella och används i 
större utsträckning. Respondenternas åsikter om piktogram stämmer med de teoretiska 
utgångspunkterna. Enligt Heister Trygg et al (1998:54) är piktogram den 
kommunikationsform som uppmuntras till användning i olika myndigheter eftersom de är 
lätta symboler att ta till sig, samt för att de är speciellt utformade till personer med 
handikapp. Dock uppmuntrar Heister Trygg (2005:64) till användningen av fler 
symboluppsättningar, och anser att det inte bara ska finnas ett sätt som ska vara standard. 

Kommunikativ	  design	  gynnar	  flera	  	  
Alla respondenter ansåg att det var ytterst viktigt att alla människor i ett samhälle ska kunna 
ta del av den information och kommunikation som finns, även om de inte kan läsa eller 
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skriva. De menade på att det handlar om rättigheter och respekt för andra människor, och 
att alla i ett samhälle ska ha en chans att förstå ett budskap. Respondenterna förklarade att 
man bör skapa kommunikativ design som är riktade till alla i samhället, även personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, då de är en stor målgrupp i dagens samhälle. En 
respondent menar på att det inte bara är personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som skulle ha nytta utav bättre kommunikation och hjälpmedel, det finns fler människor 
som inte förstår all information i dagens samhälle. 

Alla människor är medborgare i det här samhället, alla människor har rätt att få information, 
kunskap, delaktighet i samhället och det finns ingen ursäkt att inte försöka få med alla i samhället 
så långt det går! /…/alla kommer ju inte alltid att hänga med och förstå allt om allt, men så långt 
det är möjligt skall vi kommunicera till så många som möjligt så att många förstår. Victoria, FUB 

I förpackningsindustrin är det ju en fördel om man förstår vad det står på förpackningen, eller att 
förstå vad den innehåller eller vad den skall användas till eller vad det är för någonting, det är ju 
rättigheten. Kerstin, Hargdata AB  

Respondenterna tog upp att samhället börjar anpassa sig utefter olika målgrupper. En 
respondent berättar att piktogram är ett system utvecklat för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, men att användningen för piktogram sträcker sig förbi dem och 
börjar syns mer i samhället. Piktogram används mer frekvent idag på hemsidor, sjukhus 
och skyltar för att skapa högre förståelse hos personer, som exempelvis nysvenskar. 
Respondenterna menar på att samhället sakta har förbättras och kommunikativ design som 
gynnar fler målgrupper har skapats.  

Stor förändring har skett de senaste 3 åren när det kommer till att uppmärksamma alla i samhället. 
Man uppmärksammar ju inte bara personer med intellektuell funktionsnedsättning utan även andra 
grupper i samhället. Ellika, SPSM 

Analys	  av	  Kommunikativ	  design	  gynnar	  flera	  	  
I FN konventionen som ratificerades av Sverige, som nämndes i början av studien, tar upp 
att alla människor med en funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och jämställda i 
samhället (www.fn.se, 2009, Leczinsky, 2008:11). Även Bendixen och Benktzon (2013:8) 
pratar om att fokus idag ligger på att personer med funktionsnedsättning ska delta på så 
många sätt som möjligt. Detta överensstämmer med vad respondenterna anser, att det är 
en självklarhet att involvera alla olika grupper i samhället så långt det går. Det handlar om 
rättigheter, respekt och delaktighet att alla ska få ta del av den information som ges.  

En respondent berättar att bättre kommunikation inte enbart gynnar personer med 
intellektuell funktionsnedsättning utan även andra grupper. Detta fenomen tar även 
Aldersey-Williams och Henshall (1999:38-39) upp, då de påpekar att design för grupper 
med funktionsnedsättningar och funktionshinder leder till fördel för oss alla. I Evenson et 
al. (2010:78) studie berättar hon om företaget OXO som skapade köksredskap med en 
design anpassad för personer med funktionshinder, men även personer utan 
funktionshinder upptäckte att dessa redskap gjorde matlagningen lättare. Denna åsikt delar 
även Monaghans (2010:6-7) som menar på att en produkt skapade för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar gör produkten mer förståelig och användningar för 
många flera personer. Detta kan styrkas ytterligare genom att symbolsystemet piktogram är 
utformat för den del av populationen som har ett handikapp för att det ansågs vara lätt att 
lära in, men används idag ofta av vuxna personer (Heister Trygg et al., 1998:54). Att 
piktogram börjar användas mer frekvent i offentliga miljöer stärker en respondent, som 
menar på att piktogram syns mer inom bland annat sjukhus för att nå ut till flera 
människor. Att ett piktogram når ut till fler i samhället stärker Fuhre (2008:27) som 
påpekar att ett välutformat piktogram kan öka tillgängligheten för många fler i samhället.  
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Kan	  man	  skapa	  en	  förpackningsdesign	  för	  personer	  med	  intellektuell	  funktionsnedsättning?	  	  
Då ingen av respondenterna arbetar med förpackningsdesign svarade de vad de ansåg 
själva och hur de såg förpackningar utefter deras kunskap om personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Utifrån sin kunskap ansåg respondenterna att det som borde 
eftersträvas när det kommer till en förpackning är att öka förståelse kring budskap. Högre 
förstålighet kunde enligt respondenterna uppnås genom att texter och bilder kompletterar 
varandra och en text ansågs kunna bli mer tydlig med hjälp av piktogram. Ett problem med 
piktogram på förpackningar kunde dock vara att de inte får vara mindre än 2x2 cm, 
eftersom de då tappar sin funktion.  

Om man har svårt att förstå och hantera text kan vi göra den här informationen tydligare genom 
att sätta bilder till texten, det är ju det /…/ vi arbetar med hela tiden. Kerstin, Hargdata AB 

Fotografier kan vara bra, eftersom de visar en speciell sak. Däremot om man skall visa något 
generellt bör man använda sig av piktogram istället. Ellika, SPSM 

Respondenterna understryker att man inte kan förklara allt här i världen för personer som 
har en intellektuell funktionsnedsättning, men att man däremot borde göra ett försök. 
Kommunikationshjälpmedel som symboler och bilder hjälper personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att förstå bättre, men vissa respondenter tar upp en risk med att 
använda kommunikationshjälpmedel på en förpackning. Problemet är att det kan bli för 
mycket symboler och bilder, vilket kan förvirrar människor mer än vad de informerar. Att 
göra en förpackning lättare att förstå för fler personer, handlar enligt respondenterna 
främst om att ta bort överflödig information som inte fyller någon funktion.  

Meddelandet skall vara lätt att se, eftersom vissa med funktionsnedsättningar har svårt att sortera, 
därför krävs det att det tydligt skall framgå om vad som är viktigt. Till exempel en person med 
aspergers syndrom kan fokusera för mycket på detaljer om det finns sådana. Ellika, SPSM 

Så min tanke i det här är ju att det självklart skulle vara helt omöjligt att förse alla förpackningar 
med symboler, för det skulle väldigt många inte ha användning för då. För det kanske skulle bli 
också perceptuellt om man säger så, för mycket information och ta till sig. Det blir svårt för andra 
för att det då blir för mycket. Kerstin, Hargdata AB 

En av respondenterna trycker på att man bör kunna skapa mer förståelse i och med den 
teknologiska utvecklingen. Hon menar på att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har olika behov av kognitivt stöd, det stödet är möjligt att få genom 
dagens mobiltelefoner och appar. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
äger mobiltelefoner och använder dessa dagligen, därför anser respondenten att en QR-kod 
på en förpackning skulle kunna hjälpa en person med intellektuell funktionsnedsättning att 
förstå information på en förpackning. Respondenten varnar över att en förpackningsdesign 
utformad mot en person med intellektuell funktionsnedsättning kan bli för rörig för 
normalstörda personer. Därför anses QR-koden kunna vara en lösning, då personer som 
behöver stöd ska genom QR-koden skickas vidare till en talsyntes eller ett bildstött 
meddelande där de får hjälp med att förstå förpackningen bättre.  
 
Analys	  av	  Kan	  man	  skapa	  en	  förpackningsdesign	  till	  personer	  med	  intellektuell	  
funktionsnedsättning?	  
Enkelheten är något som Klimchuk och Krasovec (2006:30) förespråkar, en design ska 
vara lätt för konsumenter att förstå. Enligt både de teoretiska utgångspunkterna och 
respondenternas svar bör man skapa design där enkelhet är i fokus så att budskapet 
kommer fram på ett enkelt sätt som kan förstås av många. För mycket information i form 
av bilder och symboler kan enligt respondenterna skapa förvirring hos personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar och göra det svårare för dem att fokusera på det 
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väsentliga på en förpackning. Adiloglu (2011:983) påpekar också detta, att effektiva och 
klara budskap idag är extra viktigt då vi lever i ett informationssamhälle. Han anser att 
visuella bilder ska användas för att informera och inte för att förvirra. Det som kan förvirra 
konsumenter enligt Aspers et al. (2004:20) är felplacerade bilder och bilder som har fel 
innebörd gentemot dess kontext. 

En av respondenterna förklarar att fotografier kan vara bra på en förpackning för att 
visa exakt vad det är i en förpackning. Detta stämmer med de teoretiska utgångspunkterna 
då fotografier anses enligt Kjørup (2004:81) vara ett spår av verkligheten. Om man lyckas 
välja ett bra fotografi på sin förpackning kan man enligt Klimchuk och Krasovec (2012:98) 
nå ut till flera människor.  

Piktogram, fotografier och illustrationer, tillsammans med text leder enligt 
respondenterna till en högre förståelse hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Detta stämmer även med vad Klimchuk & Krasovec (2012:94) anser då de anser att dessa 
element tillsammans leder till en stark förpackningsdesign. Mårtensson (2009:181) förklarar 
att det är viktigt att grafiska element står i nära relation till varandra och kompletterar 
varandra för att budskapet skall bli rätt. Närhetens lag nämner även en av respondenterna, 
det vill säga att text och bild ska vara nära varandra eftersom man då kan få en bättre 
uppfattning om vad som hör i hop med varandra. Aspers et al. (2004:20) menar också på 
att om bilder och text används på rätt sätt stärker de och kompletterar de varandra positivt.  

5.2	  Resultat	  och	  analys	  av	  visuell	  analys	  	  
Denna resultatdel presenterar den visuella analysen som gjordes av Kungsörnens Penne 
fullkorns förpackning. Resultat och analys presenteras utifrån de olika punkterna som 
analysschemat är uppbyggt av, färg, fotografier, symboler och illustrationer, typografi, 
skriftlig information, layout, hierarki och livsmedelsverkets restriktioner.  

Färg	  
På Kungsörnens förpackning är det den röda färgen som dominerar över hela 
förpackningen. De färger som förekommer utöver den röda färgen är beige, brunt, lila samt 
olika nyanser av gult. En röd färg används ofta inom livsmedelsförpackningar för att det är 
en uppseendeväckande färg som skapar uppmärksamhet (Klimchuk & Krasovec. 
2006:108). Genom att använda sig av en skarp färg som lockar människors synsinne kan 
färgen skapa fördel då en förpackning uppfattas som mer synlig, vilket resulterar i ett starkt 
kommunikationsmedel (Klimchuk & Krasovec. 2006:107).  

Fotografier	  
Fotografier används ofta i förpackningsdesign eftersom de anses vara ett strakt visuellt 
redskap som gör det lättare för konsumenter att uppfatta förpackningens innehåll 
(Klimchuk & Krasovec, 2006:119-120). Detta har Kungsörnen anammat då de låtit 
fotografierna ta en stor plats på deras förpackning. De använder sig av ett stort fotografi på 
deras förpacknings framsida för att locka kunder till köp och visa förpackningens innehåll. 
Fotografiet täcker cirka 50 % av framsidan och har en central placering. Fotografiet på 
framsidan består av en lila skål innehållande pasta, svamp och några otydligare ingredienser. 
Fotografiet är störst och mest framträdande, det enda som konkurrerar med fotografiet om 
uppmärksamhet är ordet Penne. Klimchuk och Krasovec (2006:82) anser att de element 
som är störst anses vara viktigast. De anser också att framsidans viktigaste mål är att berätta 
om förpackningens innehåll, därför finns de mest betydande grafiska elementen på 
framsidan (Klimchuk & Krasovec, 2006:82). Utefter de teoretiska utgångspunkterna kan 
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detta tolkas som att Kungsörnen anser att fotografiet med en lagad rätt är viktigast för dem 
att kommunicera ut till sina konsumenter.  

Fotografiet på maträtten återfinns även på förpackningens baksida, men denna gång är 
skålen placerat på ett matbord i kombination med en servett, en gaffel, en brödskiva och 
ett glas. Placeringen på fotografiet är i mitten av förpackningen och placerad i en kokbok. 
De små ränderna som kan ses längs högra kanten på förpackningens baksida tydliggör att 
det är en boksida i en bok. Förutom fotografier på fram- och baksidan förekommer det två 
mindre fotografier på förpackningens båda kortsidor, en i form av en svamp medan den 
andra föreställer en ostbit. Båda dessa bilder på kortsidan är placerade i nederkanten på 
förpackningen. Det ena fotografiet visar tydligt dess innehåll, svamp, som för den 
svampkunniga även kan urskilja att det är en champinjon. Dock så är dess placering ologisk 
och skulle kunna uppfattas som förvirrande då den är på samma sida som 
innehållsförteckningen. Samma förvirring kan ske på andra kortsidan där fotografiet på en 
ost också har en annorlunda placering. Till skillnad mot fotografiet på en champinjon har 
fotografiet på osten inte lika klar innebörd. Vilken sorts ost som visas är svårt att urskilja.  
Meyers och Gerstman (2005:120) anser att fotografier ska användas med försiktighet då de 
kan missleda konsumenter och visa något på en förpackning som den inte innehåller. Att 
både en ost och en champinjon får ett eget fotografi kan missleda konsumenter till att tro 
att dessa livsmedel kan finnas i förpackningen.  

Enligt närhetens lag som Mårtenson (2009:185) tar upp, anses det att två element i 
närheten av varandra hör ihop, text och fotografier tillsammans kan skapa förvirring på 
Kungsörnens förpackning då de inte kompletterar varandra. Bredvid fotografiet på en ost 
finns det text angående hur pastan ska kokas. Detta kan leda till att konsumenten tror att 
fotografiet istället för en ost föreställer en pastadeg. Fotografiet på champinjonen finns i 
närheten av innehållsförteckningen och kan därför leda till att konsumenter tror att 
champinjoner finns i innehållet. Enligt Klimchuk och Krasovec (2012:39-40) ska en 
förpackningsdesign vara förståelig och hur förståelig den blir beror på hur väl man planerat 
dess design. En mer planerad och sammanhängande design kan ses på baksidan där 
element kompletterar varandra. Det finns en text som beskriver ett recept, och över texten 
syns en bild på en färdig maträtt. 

Fotografiet på framsidan innehåller som tidigare nämnt en skål med pasta, svamp och 
något grönt, medan texten ovan säger att det är Penne fullkorn. Då konsumenter enligt 
Klimchuk och Krasovec (2006:120) har en tendens att först titta på fotografier innan de 
läser texten, kan framsidan missleda konsumenter till att tro att det är fotografiet på rätten i 
förpackningen. Om de sedan läser texten, förutsatt att de kan läsa, så kan de därmed förstå 
att det är endast pasta i förpackningen. Enligt Adiloglu (2011:983) har fotografier ha ett 
stort inflytande på konsumenter, men han påpekar även att det kan vara på både gott och 
ont.  

Symboler	  och	  illustrationer	  
Två illustrationer förekommer på förpackningens framsida. Den ena illustrationen är en 
rund orange cirkel med en rund röd tunn linje i. Texten inuti den orange cirkeln uppmanar 
konsumenten att söka vidare information på Kungsörnens hemsida, vilket konsumenter 
med högt engagemang skulle göra. Den orangea färgen kompletterar texten väl enligt de 
teoretiska utgångspunkterna, då Klimchuk och Krasovec (2006:108) menar på att orange 
står för energi och entusiasm. Den andra illustrationen är också orange och är ett illustrerat 
vetestrå. Vetestrået befinner sig nära ordet fullkorn och Penne. Enligt Klimchuk och 
Krasovec (2006:108) står färgen orange för bland annat energi och pasta är mat som ger 
kroppen energi. Att strået är vid ordet fullkorn hjälper både ordets och illustrationens 
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innebörd på grund av att de stärker varandra positivt, som en text och bild kan göra vid rätt 
placering (Aspers et al., 2004:20).  

I mitten av en kortsida finns en illustrerad timer med siffror, den är uppvriden till 
siffran nio eller tio. Timern är till största del vit, förutom siffrorna samt strecken som är 
svarta, och en röd pil som pekar mellan två av strecken. Att använda färgen röd skapar 
enligt Klimchuk och Krasovec (2006:108) uppmärksamhet, och här används den röda pilen 
för att uppmärksamma konsumenten om koktiden. Illustrationer stämmer överens med 
texten som finns i närheten, då tillagningsanvisningarna uppmanar till 9-10 minuters 
koktid.  

Instruktionerna över tillagningen finns på ett illustrerat anteckningsblock som består 
utav en ljus beige färg. Texten som finns skriven är i färgen svart. Samma kombinationer 
kan ses på andra ställen på förpackningen. Ljusa bakgrunder med svart text skapar enligt  
Hellmark (2006:26-33) bra kontrast och skapar högre läsbarhet.  

Något som går att finna på alla sidor av förpackningen förutom framsidan är 
illustrerade tre dimensionella boxar. Fotografier och illustrationer står eller ligger i dessa 
boxar. De illustrerade boxarna finns det ingen förklaring till och leder inte till högre 
förståelse om förpackningens innehåll. Utefter de teoretiska utgångspunkterna använder 
därför Kungsörnen de illustrerade boxarna fel, då enligt Klimchuk och Krasovec 
(2006:120) ska illustrationer skapa ett visuellt språk på förpackningar som konsumenter kan 
ta till sig.  

Typografi	  och	  skriftlig	  information	  
Den skriftliga informationen på förpackningen förekommer i olika grader och på olika 
ställen. Informationen är skriven i de två olika typsnittsfamiljerna, antikvor och sanseriffer. 
Den största graden på texten finns på framsidan och är Penne. Den minsta textgraden 
beskriver information som innehållet, näringsvärde och kontaktinformation. Hierarktiskt 
sett så anser Kungsörnen utifrån de teoretiska utgångspunkterna att innehåll, näringsvärde 
och kontaktinformation är minst viktigt för konsumenten att läsa (Klimchuk & Krasovec, 
2006:82). Klimchuk och Krasovec (2012:103) menar på att det är innehållsförteckningen 
har en utbildande funktion gentemot konsumenten och ska ses som informativ.  

Radlängderna i receptet på förpackningens baksida är kortare än 55 tecken, vilket enligt 
Hellmark (2006:27-31) leder till sämre läsbarhet. Däremot är texten som finns på baksidans 
övre del, den optimala radlängden, 55-65 tecken (Hellmark, 2006:27-31).  

Livsmedelsverkets	  restriktioner	  
All information utefter livsmedelsverkets restriktioner fanns med på förpackningen, 
förutom information om allergener. De två punkter angående alkoholhalt och animaliska 
produkter är endast obligatoriska för vissa livsmedelsförpackningar och inte relevant för 
denna förpackning då pasta inte innehåller något av dessa.  
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5.3	  Resultat	  av	  redesignen	  
Resultatet av redesignen ser ut som på dessa fyra bilder i form av framsida, kortsida 1, 
baksida och kortsida 2. För större bild och jämförande mot Kungsörnens förpackning se 
bilaga 1.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Fotografi på den redesignade förpackningens alla sidor.  

5.4	  Resultat	  och	  analys	  av	  fokusgrupperna	  
Här presenteras resultatet och analysen av studiens sista metod, fokusgrupperna. Resultatet 
och analysen presenteras utifrån olika områden som ansågs mest relevanta. En indelning av 
normalstörda och personer med intellektuell funktionsnedsättning5 kommer till viss del att 
göras, men i överlag presenteras resultaten tillsammans. Tolkens svar kommer delvis att 
finnas med i resultatet eftersom de hjälpte personerna med intellektuell 
funktionsnedsättning att svara på de ställda frågorna. Kärnfulla citat tas ut inom varje 
område för att belysa och förstärka viktiga åsikter.  

Lättaste	  kommunikationshjälpmedlet	  
Bild kombinerat med text ansågs vara det kommunikationshjälpmedel som uppfattades 
lättast hos både normalstörda och personer intellektuell funktionsnedsättning som var 
läskunniga. Anledningar till varför detta kommunikationshjälpmedel ansågs lättast var för 
att bild och text oftast kan stärka och komplettera varandra. Även för att de tillsammans 
enligt de normalstörda kan nå ut till fler människor, till exempel nysvenskar eller personer 
med lässvårigheter. De normalstörda ansåg att om de inte förstod en text, kunde de istället 
titta på bilden bredvid för att ökad deras förståelse. 

Bilder användes ofta som komplement i personer med intellektuella 
funktionsnedsättningars vardag och på deras boenden, till exempel för att få veta vad de 
skulle få för middag. En bild till texten var för många personer med intellektuell 
funktionsnedsättning en nödvändighet för att de skulle få en förståelse överhuvudtaget. 

                                                
 
 
5 Kommer i citaten att förkortas PMIF. 
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Några av deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning kunde inte läsa eller förstå en 
skriven text, dessa deltagare valde därför bilder som det lättaste kommunikationsmedlet.  

Svårt att läsa, kan inte läsa. Men bilder kan jag, lärt mig mest med bilder. Lisa, PMIF  

Några av normalstörda deltagarna såg en risk med att endast ha en bild utan 
komplimenterande text. Enligt vissa normalstörda deltagare kunde en bild ha olika 
innebörder beroende på vem som ser bilden. De ansåg att text fungerade bättre på egen 
hand, då en text skapade ett mer enhetligt budskap oberoende av vem som läste och kunde 
därför inte misstolkas lika lätt.  

Ja, men det är ju en grodd där, det är vete och det kan vara havre eller råg också. Men det är 
iallafall odlat, det är organiskt. Det kan man ju dra från bilden fast man inte vet exakt vad det är. 
Eric, normalstörd  

Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning som inte förstod texten bredvid 
symbolerna utgick enbart från symbolens innebörd och form. Flera av deltagarna med 
intellektuell funktionsnedsättning kunde tyda majoriteten av både fotografier och symboler 
rätt på redesignen. Men några deltagare misstolkade symbolerna, exempelvis en symbol för 
vete tolkades som havre, en symbol för brev tolkades som en tepåse och en symbol för en 
mjölpåse ansågs endast vara en påse. 

Ojojojoj. Sådan här har jag aldrig sett, havre, makaroner i havre. Lisa, PMIF 

Analys	  av	  Lättaste	  kommunikationshjälpmedlen	  	  
Bild kompletterat med text ansågs som lättast att förstå hos både normalstörda och 
deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. De ansåg även att bild och text 
tillsammans kunde minska missförståelsen. Detta stämmer med de teoretiska 
utgångspunkterna, Aspers et al. (2004:20) menar att text och bilder stärker varandra, 
kompletterar varandra positivt och hjälper människor att undvika missförståelser. 
Mårtenson (2009:181) yrkar också på detta, att grafiska element som står i relation och 
kompletterar varandra skapar en bättre helhet som gör att budskap blir enklare att förstå.  

Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning berättade att bilder var något som 
användes i deras gruppbostäder som hjälpmedel. Detta stämmer med de teoretiska 
utgångspunkterna då Heister Trygg et al. (1998:204) berättar att AKK används på olika 
gruppbostäder för att öka kommunikationen. Han menar också att personal utbildas i 
AKK och att bilder på olika aktiviteter som exempelvis städa, äta middag och arbeta ofta 
återfinns i brukares boenden. Detta stämmer med vad några av deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras tolkar, personalen, sa. Personalen och personer med 
intellektuell funktionsnedsättning berättade att de använde bilder som stöd vid till exempel 
dagschema och vad de skulle äta. Heister Trygg (2005:30-31) menar att symboler som 
piktogram används för att underlätta minnet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och gör sig väldigt bra på scheman och planeringskalendrar. Detta 
håller Preston och Carter (2009:1483) med om, att symbolsystem där text byts ut som 
bilder är till stor fördel när det kommer till kommunikation till personer med 
kommunikationssvårigheter. Att använda sig utav bilder vid förståelse av information var 
för flera deltagare med intellektuell funktionsnedsättningen en nödvändighet då de inte 
kunde läsa. 

De normalstörda deltagarna menade på att bilder utan text kan betyda flera saker 
beroende för vilken person som ska tyda bilden. Detta stämmer med de teoretiska 
utgångspunkterna och det tas upp olika faktorer som påverkar hur en bild tolkas. Klimchuk 
och Krasovec (2012:98) tar upp att människor tolkar och ser på bilder beroende från land 
till land och vilken kultur man lever i. Preston och Carter (2009:1483) och Trudeau och 
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Sutton (2007:1322) yrkar på att igenkänning är en central aspekt när det kommer till olika 
symboler och hur väl de fungerar.  

De flesta deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning berättade att de hade en 
vana utav symboler då de fanns i deras vardag. På grund av vana förstod många utav 
deltagarna symbolernas och bildernas innebörd på redesignen. Trots denna vana kunde det 
ske missförståelser kring vissa symboler. Enligt de teoretiska utgångspunkterna kan 
missförståelser angående symboler bero på att vana inte räcker för att förstå en symbol, 
utan att en symbols innebörd måste läras in (Hansson et al., 2006:12). Heister Trygg 
(2005:64) menar på att inlärning av olika sorters kommunikationssätt bör ske i ett tidigt 
stadium för personer med intellektuell funktionsnedsättning och att enkla och naturtrogna 
bilder bör eftersträvas vid kommunikation till dem. Att välvalda illustrationer och 
fotografier bör eftersträvas mer inom kommunikationen anser även Klimchuk och 
Krasovec (2012:98), för att dessa kan nå ut med budskap till flera personer utan inlärning. 
Aspers et al (2004:23) håller med om att grafiska framställningsformer och bilder som är 
välvalda och välgjorda ger en bättre förutsättning för att kunna nå ut till personer och 
utveckla personers förståelse.  

Symboler	  leder	  till	  högre	  uppmärksamhet	  än	  text	  
På den redesignade förpackningen sattes symboler ihop med text, medan på Kungsörnens 
förpackning fanns det i princip inga symboler. Att sätta symboler intill text ledde till större 
uppmärksamhet hos alla deltagare. Hos deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning 
ledde symbolerna på redesignen till att de studerade förpackningen mer intensivt och 
stannade längre för att försöka tyda deras innebörd och budskap. Medan de på 
Kungsörnens förpackning hoppade över de textbaserade ytorna utan att ens försöka tyda 
innebörden av texten. Även normalstörda missade och hoppade över text från 
Kungsörnens förpackning, medan de hittade den text de missat på den redesignade 
förpackningen.  

På den andra förpackningen stod det ju inte ens vart man ska höra av sig /…/ Va? det såg inte jag. 
Jag trodde inte det fanns någon information vart man skulle höra av sig eller skicka. Hanna, 
normalstörd 

Man ska sopsortera, jag såg ju inte det på förra för det orkade jag inte läsa. Jusi, normalstörd.  

Kungsörnens förpackning hade två ikoner på framsidan som uppmärksammades av både 
normalstörda och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning, dessa ikoner var 
nyckelhålsmärkning och Lantmännen. Några av deltagarna ansåg att dessa ikoner spelade 
stor roll när de skulle köpa en förpackning.  

Det känns lite bättre att köpa en vara som är nyckelhålsmärkt än köpa en vara utan. Eric, 
normalstörd  

Ja det är sådant här märke jag tittar efter /…/ det är bra märke det, de har Lantmännen och 
nyckelhålsmärkt. Anna, PMIF 

Piktogrammen och Widgitsymbolerna på redesignen uppmärksammades av normalstörda. 
Trots deras läskunnighet uppmärksammade de hellre symbolerna och försökte tyda deras 
innebörd än läsa texten. Vissa av deltagarna glömde helt bort att det var en text till 
symbolerna.  

Men är det gånger en lök gånger två vitlöksklyftor då? jaha oj, jag läste inte ens texten. Maria, 
normalstörd 

Dock var det flera normalstörda som tyckte att det blev för mycket med både symboler 
och text, att för mycket symboler störde informationen för dem och de blev förvirrade. 
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Analys	  av	  Symboler	  leder	  till	  mer	  uppmärksamhet	  än	  text	  
Det som var tydligt inom fokusgrupperna var att symboler ledde till större uppmärksamhet 
hos både normalstörda och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Denna 
företeelse tar Underwood et al. (2001:406) upp, han menar på att bilder i form av 
illustrationer eller fotografier har en stark visuell påverkan på betraktaren och är ett 
effektivt sätt för att kommunicera till konsumenter.  

De normalstörda deltagarna studerade symbolerna och försökte tyda dem istället för att 
läsa texten. Detta stämmer med de teoretiska utgångspunkterna, Adiloglu (2011:982) menar 
i sin studie att visuella bilder har en stor inflytande på konsumenter. Klimchuk och 
Krasovec (2006:120) tar också upp detta fenomen och menar på att oavsett om det är 
ikoner, symboler, tecken, fotografier eller illustrationer skapas ett visuellt språk på 
förpackningar som konsumenter kan ta till sig. De förklarar också att alla konsumenter som 
köper en förpackning har en tendens att först titta på bilderna som finns och sedan läsa 
texten. Sörensen et al. (2012:112) fann också i deras studie att konsumenter inte letar 
systematiskt efter information utan istället tittar mest på illustrerad information.  

Nyckelhålsmärkning och Lantmännen var ikoner som båda grupperna kände igen och 
ansågs viktiga vid val av förpackning, på grund av att dessa ikoner står för bra mat. Att 
dessa ikoner kändes igen är enligt Klimchuk och Krasovec (2012:101) på grund av att 
ikoner på förpackningsdesign är kraftfulla verktyg, som kan representera konkreta eller 
abstrakta koncept. Trots att ingen förklarade exakta konceptet av ikonerna visste deltagarna 
att det var ikoner som stod för bra mat och att det var positivt att köpa produkter med 
dessa ikoner. Detta stämmer med Klimchuk och Krasovecs (2012:101) resonemang som 
förklarar att grafiska element kan bli mer kända än själva varmumärksnamnet. Att använda 
sig av ikoner och symboler för att framhäva attribut på en förpackning är enligt Aspers et 
al. (2004:23) en fungerande strategi, då bilder och symboler används för att fånga 
uppmärksamhet och framhäva sådant som är viktigt.  

Perceptionen kan vara en förklaring till varför normalstörda ansåg att det blev för rörigt 
med för mycket symboler. Enligt Kotler et al. (2008:258) handlar perception om att 
människor tar till sig information genom deras fem sinnen och skapar sedan en egen bild 
utav världen. Utefter de teoretiska utgångspunkterna kan detta förklara varför normalstörda 
ansåg att det blev för mycket symboler på den redesignade förpackningen. De 
normalstörda är inte vana att se så mycket symboler på en förpackningsdesign, utan är mer 
van att läsa textstycken på förpackningar. Varför deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning inte tyckte det blev för mycket symboler, kan utefter de teoretiska 
utgångspunkterna bero på att de är vana att ta till sig information genom symboler.  

Fotografier,	  lockande	  eller	  förvirrande?	  	  
De flesta av deltagarna, både deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning och 
normalstörda, ansåg att lockande bilder och en fin förpackning spelade en roll om de skulle 
uppmärksamma en produkt och köpa den.  

Åsikterna om fotografierna på Kungsörnens förpackning skiljde sig mellan de 
normalstörda deltagarna och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna 
med intellektuella funktionsnedsättningar beskrev vad de såg på fotografiet, utan någon 
mer ingående tolkning, medan de normalstörda försökte tyda fotografiets innebörd och 
placering. Fotografierna skapade diskussioner bland de normalstörda och några deltagare 
blev både förvirrade och irriterade på de fotografier som ansågs irrelevanta.  

Det fotografi som diskuterades mest var ett fotografi av en champinjon. Fotografiet 
uppskattades inte av deltagarna på grund av att det kändes som en utfyllnad av ett tomt 
utrymme. Genom att det fanns flera fotografier som avbildade champinjoner på 
Kungsörnens förpackning kunde detta enligt de normalstörda deltagarna leda till 
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missförståelser. Till exempel att förpackningen innehöll champinjoner eller att det var 
svampsmak på pastan. En deltagare ansåg att förklaringen till svampfotografierna var att 
locka till högre försäljning. 

/…/men så här är det ju på många förpackningar, att det är saker som är på bilden men som inte 
är med i förpackningen. Tillbehör på förpackningen, mer försäljning vill de ju ha bara. Äh jag tar 
väl svamp också så, kanske man tänker när man handlar sen. Man blir lockad av bilden. Åsa, 
normalstörd.  

På redesignen fanns det bara ett fotografi i form av en tallrik och bestick. Samtliga 
deltagare såg tydligt vad fotografiet föreställde. Återigen sa deltagarna med intellektuella 
funktionsnedsättningar enbart vad det föreställde utan vidare tolkning, men även flera av 
de normalstörda deltagarna övertolkade inte dess innebörd, utan sa enbart vad fotografiet 
föreställde.  

Ett fotografi som däremot inte många av deltagarna förstod var ett av fotografierna på 
Kungsörnens förpackning. Fotografiet föreställde en ost som ansågs vara tvetydlig av både 
de normalstörda deltagarna och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Flera av 
deltagarna funderade kring vad fotografiet föreställde, vissa spekulerade i att fotografiet var 
en ost eller eventuellt en pastaklump. Det fanns en text bredvid fotografiet, men denna text 
handlade inte om fotografiet och hjälpte därför inte de läskunniga att förstå fotografiets 
innebörd.  

Är det inte en pasta bit? Mia, normalstörd 
Nä de är väl en pastaklump. Jonas, normalstörd 
Men inte är det sådana där klumpar i förpackningen. Mia, normalstörd 
Nä den där. Den där förstår jag faktiskt inte. Hans, normalstörd  

Ytterligare ett fotografi som ansågs missvisande på Kungsörnens förpackning fanns det 
däremot en beskrivande text till. Fotografiet föreställde en färdig pastarätt och nära 
fotografiet fanns ordet “serveringsförslag”. Detta ord missade majoriteten av alla deltagare, 
de normalstörda deltagarna försökte återigen tyda fotografiet relevans utan att läsa ordet. 
Även detta fotografi ansågs missvisande, eftersom att fotografiet kunde tolkas som att det 
fanns en färdig rätt i förpackningen.  

Om man skulle tänka snabbt skulle jag kunna tänka Åhh om ja köper den här, då har jag middagen 
klar när jag kommer hem. Då är allting med i den här. /…/ Skulle man kunna tro så, eller är det 
bara ja det?  Tolk, normalstörd 
Nä. Jag har flera gånger tänkt så. Eva, PMIF 
Så tänker jag också att det kanske är. Lotta, PMIF 

Näe, för utländska personer de kanske tar den där för att de tror att det är rätten som är i, så det är 
lurendrejeri nästan det där tycker jag. Barbro, normalstörd.  

Uppmärksamheten kring Kungsörnens framsida skiljde sig mellan normalstörda och 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Personerna med intellektuell 
funktionsnedsättning lade störst fokus vid fotografiet och var det första de såg. De 
normalstörda lade istället större fokus på texten när de såg Kungsörnens framsida.  

Det som man ser först, det jag ser först är det här Penne. Hans, normalstörd  

Analys	  av	  Fotografier,	  lockande	  eller	  förvirrande?	  	  
Fotografier ansågs som ett lockande attribut hos båda grupperna. Ett frestande fotografi på 
förpackningens framsida ledde till uppmärksamhet och kunde bli avgörande vid 
köpbeslutet. Att deltagarna nämner sådana faktorer kring ett fotografi betyder enligt de 
teoretiska utgångspunkterna att fotografiet har uppfyllt dess roll på förpackningen. 
Eftersom fotografier enligt Klimchuk och Krasovec (2006:1) ska vara det som locka 
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konsumenter och det är enligt Meyers och Gerstman, (2005:41) även fotografier som 
påverka kunden att välja en förpackning över en annan.  

Hur personer med intellektuell funktionsnedsättning och normalstörda såg på 
fotografier skiljde sig. Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning nämnde enbart 
vad fotografierna visade, medan normalstörda istället försökte tolka alla fotografier. Detta 
kan förklaras enligt Brodin (2005:25) som påpekar att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning inte använder sin syn fullt ut. Trots att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning inte har några svårigheter med synförmågan kan de inte ta till sig och 
tolka informationen på ett användbart sätt. Att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning inte tolkar bilder kan även förklaras genom Hansson et al. (2006:11) 
som menar på att personer med intellektuell funktionsnedsättning endast förstår den ena 
delen av ett tecken, uttrycket. Uttrycket är enbart det som människor ser och uppfattar 
med deras sinnen. Varför de normalstörda deltagarna kan få en djupare förståelse kan 
tolkas enligt Hansson el al. (2006:11) att de förstår båda tecknets delar, uttryck och 
innehåll. Innehållet i ett tecken handlar om innebörder och tolkningar.  

De normalstörda deltagarna tolkade fotografiers innebörd vilket ledde till förvirring. 
Förvirringen skedde på grund av de inte förstod vissa fotografiernas relevans och placering. 
Detta tas upp i de teoretiska utgångspunkterna av bland annat Aspers et al. (2004:20), de 
menar på att bilder kan öka förståelsen, men om man inte är försiktig med deras placering 
och innebörd kan de vara vilseledande. Adiloglu (2011:982) stärker också detta då han 
menar att visuella bilder har stort inflytande och om de används fel skapas en negativ effekt 
på konsumenterna. Adiloglu (2011:983) påpekar att det är upp till formgivaren att vara mer 
kritiska och noga med att budskap kommer fram utan svårigheter. Detta tar även Klimchuk 
och Krasovec (2012:39-40) upp, att det är upp till formgivaren att planera förpackningens 
utformning så att den blir lyckad och att rätt information når ut till konsumenter.  

Vissa normalstörda deltagare ansåg att fotografierna fick dem att fundera över om det 
var svampsmak eller en hel maträtt i förpackningen, trots att de visste att det inte var det. 
Dessa vilseledande fotografier tyder på att förpackningsdesignen är mindre bra, då 
Klimchuk och Krasovec (2012:143-145) yrkar på att en förpackningsdesign ska tala 
sanning, vara förståelig och pålitlig. Varför deltagarna uppfattade fotografiet fel kan 
förklaras närmare genom gestaltningspsykologi. Mårtenson (2009:185) menar på att 
formgivare idag tar för givet att människor uppfattar deras budskap på grund av 
konsumenternas informationsbearbetning, erfarenheter och förmåga att koppla ihop delar 
till helheter. Att det är såhär kan Sörensen et al. (2012:101) stärka då de fann i sin studie att 
det tas för givet att konsumenter ska förstå den information som finns på en förpackning.  

Att deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning lade större fokus på bilder medan 
normalstörda lade större fokus på text på Kungsörnens framsida kan tolkas och förklaras 
genom perception. Perception är enligt Berry (2005:45) förmågan att tolka ett budskap 
genom olika signaler. Hur en person uppfattar sinnesuttryck och bearbetar information 
beror på tidigare erfarenheter och kunskap, detta leder till att samma händelse kan förstås 
olika utav olika personer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är vana att se 
fotografier och bilder därför var deras fokus på bilderna, medan normalstörda är vana att 
läsa, fokuserade på texten. Dock håller inte Sörensen et al. (2012:112) med om detta, de 
anser att design och visuella element lockar uppmärksamhet hos konsumenter oberoende 
deras tidigare erfarenheter.    

Det fotografi som fanns på den redesignade förpackningen uppfattades lika av både de 
normalstörda deltagarna och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning då detta 
fotografi var simpelt och bestod endast utav en tallrik, bestick och ett bord. Att deltagarna 
förstod detta fotografi bättre är för att fotografier med tydlighet och enkelhet är något som 
enligt Klimchuk och Krasovec (2006:30) når ut till konsumenter. 
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Piktogram	  som	  hjälpmedel	  
Några av deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning berättade att de sällan använde 
sig av piktogram på deras gruppbostäder, utan det var mer andra sorters symboler och 
fotografier som användes i deras kommunikation. Trots att gruppbostäderna inte använde 
sig av piktogram var det flera deltagare med intellektuell funktionsnedsättning som kände 
igen piktogram och berättade att de använt dem tidigare.  

På den redesignade förpackningen förekom piktogram på tre sidor. På kortsidan visade 
piktogrammen hur pastan skulle tillagas. När deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning såg dessa piktogram uppkom det olika reaktioner och funderingar. 
Bland annat förklarade deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning vad bilderna 
föreställde, ibland i den rätta ordningsföljden och ibland inte.  

 För att se hur mycket vatten och pasta det ska vara. Kalle, PMIF 

 Decilitermått, makaroner, salt, vatten, tallrik, äta. När den är klar, en sil. Lisa, PMIF 

Förståelsen för piktogrammen var högre hos de normalstörda deltagarna, flera av 
deltagarna ansåg att piktogrammen vara enkla och informativa. Flera normalstörda kände 
igen piktogram från allmänna platser, som exempelvis piktogrammet på en kran hade setts 
på allmänna toaletter. De ovanligare piktogrammen önskade deltagarna få en 
komplimenterande text till för att förstå. De menade på att piktogram är en vanesak och 
om man har sett piktogrammen innan och vet dess innebörd förstår man dem lättare.  

Men det är ju så här, de symboler som man känner igen och de som man är van /…/ går ju så 
himla snabbt att tyda informationen. Men så fort det kommer en bild som man inte är van så 
måste man tänka till så himla mycket och då blir det nästan lättare med text.  Maria normalstörd 

Analys	  av	  Piktogram	  som	  hjälpmedel	  
Enligt de teoretiska utgångspunkterna är piktogram en väldigt omtyckt symboluppsättning 
som är direkt utformad för personer med olika handikapp och är lätta att lära in (Heister 
Trygg et al, 1998:54). Piktogram är enligt Fuhre (2008:27) den kommunikationsform som 
myndigheterna anser ska användas eftersom denna symboluppsättning kan öka 
tillgängligheten för personer med olika funktionshinder och funktionsnedsättningar. Här 
avviker svaren från fokusgrupperna från de teoretiska utgångspunkterna, då deltagare med 
intellektuell funktionsnedsättning berättar att de sällan kommer i kontakt med piktogram. 
Detta visar på att piktogram inte är etablerat hos deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning. Däremot ansåg flera normalstörda att piktogrammen var informativa 
och enkla att förstå vilket överensstämmer med de teoretiska utgångspunkterna om att 
Pictogram anses vara ett välbeprövat och fungerande visuellt språkprogram (Heister Trygg, 
2005:30-31).  

Enligt Heister Trygg (2005:30-31) gör piktogram bra ifrån sig på scheman, skyltar och 
planeringskalendrar för att underlätta för brukarens tanke- och minnesstöd. Dock var det 
ingen deltagare med intellektuell funktionsnedsättning som uttryckte att piktogram används 
som denna teori påstår. Däremot påpekade de normalstörda deltagare att de sett liknande 
symboler i offentliga sammanhang, det vill säga att det de gjorde kopplingen till de 
offentliga piktogrammen. De offentliga piktogrammen är enligt Palmgran och Mörtberg 
(2010:13) inte lika som hjälpmedlet pictogram. Pictogram bör läsas på nära håll vilket skiljer 
sig från piktogram som är skapade för att läsas på långt håll.  

De piktogram som deltagarna kände igen ansåg de vara lättare att förstå än 
piktogrammen som de aldrig sett förut. Detta överensstämmer med vad Preston och Carter 
(2009:1483) tar upp, att igenkänning påverkar hur väl symboler fungerar.  
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Widgitsymboler	  som	  hjälpmedel	  
Baksidan av den redesignade förpackningen bestod utav text kompletterad med 
Widgitsymboler. De flesta av de normalstörda deltagarna och deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning förstod Widgitsymbolernas innebörd och hur de skulle tillaga 
receptet. Däremot uppkom det fyra negativa aspekter med Widgitsymboler hos de 
normalstörda. Några tog upp att ordningsföljden var för ologisk, vilket de trodde berodde 
på att varje person utläser recept på olika sätt. En annan faktor var att Widgitsymbolen för 
matlagningsgrädde ansågs referera för mycket till mjölk, då symbolen innehöll en ko. 
Ytterligare två faktorer som nämndes var att det kunde bli för rörigt med både text och bild 
samt att det blev för mycket färger.  

De positiva aspekterna kring dessa Widgitsymboler, hos både deltagarna med 
intellektuell funktionsnedsättning och normalstörda var att de ansågs lockande, roliga och 
beskrivande. Det var flera av deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning som 
började läsa receptet direkt genom tydning av Widgitsymbolerna. Några deltagare förstod 
inte receptet korrekt, men de försökte tyda allting så gott deras förmåga sträckte sig.  
Det fanns flera deltagare med intellektuell funktionsnedsättning som förstod 
Widgitsymbolerna rätt, och fick en högre förståelse utav Widgitsymboler än vad de fått av 
piktogrammen på redesginen. Ett exempel på detta är att en deltagare med intellektuell 
funktionsnedsättning enbart berättat vad piktogrammen föreställde, medan hon förklarade 
Widgitsymbolerna mer ingående och såg ett sammanhang.  

Mäta 2 dl mått salt peppar och stekpanna. Mäta hur mycket man ska ha, en hink och vatten som 
man ska steka. Sen röra ihop det i en panna med makaronerna och sen äta makaronerna /…/ Det 
var lätt på den här sidan (baksidan), då jag vet hur jag ska göra. Lisa, PMIF 

Widgitsymboler framstod som roligare att försöka tyda än piktogrammen, både bland 
normalstörda och bland deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna med 
intellektuell funktionsnedsättning såg inget negativt med Widgitsymboler och flera 
deltagare ansåg de som lättare än piktogrammen. De normalstörda var mer kluven om 
vilket symbolsystem de ansåg var bäst. Enligt några normalstörda deltagare ansågs 
piktogrammen mer riktade till vuxna med dess svarta och vita färg. Medan 
Widgitsymbolerna ansågs riktade till barn på grund av deras olika färg kombinationer. På 
grund av färgkombinationerna kände sig några normalstörda deltagare inte träffade som 
målgrupp till Widgitsymboler, men ansåg att de skulle kunna köpa förpackningen om de 
hade barn.  

Jag gillar de här symbolerna på baksidan. Om Emma sju år ska laga mat så tänker jag att hon gillar 
det här. Inte de här svarta de kändes mer vuxna, mamma du kan koka pasta du fixar det. Emma, 
normalstörd 

Både normalstörda och deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning nämnde att de 
kände igen sättet att läsa recept som fanns på redesignen, det vill säga kombinationen av 
symboler och text. Eftersom de normalstörda haft liknande kokböcker när de var små och 
några av deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande använde böcker med 
symbolstöd.  
 
Analys	  av	  Widgitsymboler	  som	  hjälpmedel	  
Trudeau och Sutton (2007:1322) fann i sin studie att igenkänning är viktigt när det kommer 
till olika symbolsystem för kommunikationshjälpmedel. Varför deltagarna förstod 
Widgitsymbolerna utan inlärning, kan enligt Heister Trygg (2005:64) förklaras genom att de 
är naturtrogna bilder. Välgjorda bilder kan enligt Klimchuk och Krasovec (2012:98) nå ut 
med budskap till flera personer utan inlärning. Aspers et al (2004:23) menar också på att 
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välgjorda bilder är ytterst viktig när det kommer till kommunikation och utveckla 
människors förståelse.  
      Widgitsymboler är uppbyggda på ett logiskt och konsekvent sätt och är därför lätta att 
lära in, förstå och känna igen (www.hargdata.se, 2011). Detta kan vara en förklaring varför 
deltagarna ansåg Widgitsymbolerna lättare att förstå än piktogrammen. En annan förklaring 
kan enligt de teoretiska utgångspunkterna vara att Widgitsymboler kan översätta hela 
meningar, även adjektiv. Om piktogrammen använde sig utav adjektiv skulle de förlora 
deras ursprungliga avsikt (Heister Trygg, 2005:52). 

Några deltagare tog upp negativa aspekter med Widgitsymboler. Att vissa deltagare 
klagade på symbolerna kan liknas med vad Heister Trygg et al. (1998:59) tar upp om att 
alternativ kommunikation. Han menar att AKK kan vara en komplex process där många 
personer ofta ser problematik med hjälpmedlen istället för de förutsättningar de har. De 
normalstörda deltagarna förstod Widgitsymbolernas innebörd och ansåg att fler 
målgrupper, som exempelvis barn, skulle kunna förstå dem. Trots Widgitsymbolernas 
förutsättningar såg många normalstörda deltagare en problematik med symbolerna. 

Widgitsymbolerna ansågs enligt vissa normalstörda deltagare vara riktade till barn på 
grund utav deras glada färgkombinationer. Detta stämmer med vad de teoretiska 
utgångspunkterna säger, att kombinationen utav färger så som gul, röd och orange används 
ofta vid kommunikationen till barn, då dessa färger anses roliga (Meyers och Gerstman, 
2005:49) 

Flera normalstörda deltagare kände igen liknade symboler från kokböcker sen när de 
var små, och enligt Trudeau och Sutton (2007:1322) studie stämmer deltagarnas åsikter 
med deras resultat. I deras studie kom de fram till att visuella former användes i 
kommunikationen till barn, och därför uppfattade barn lättare symboler. Från Trudeau och 
Sutton (2007:1322) resultat och normalstörda deltagarnas åsikter kan det tolkas som om att 
den redesignade förpackningen är en förpackning riktad till en specifik målgrupp, barn. 
Men redesignen kan även ses som en förpackning till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning då kommunikationshjälpmedel skapade för dem, används på 
redesignen. Aldersey-Williams och Henshall (38-39:1999) förklarar att om en produkts 
design ser ut att vara anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
funktionshindrade, kan detta leda till att den tänka målgruppen känner sig isolerade och 
utanför från resten samhället. Detta kan då resultera i att de inte vill köpa produkten, en 
produkt som ursprungligen var till för att hjälpa men nu går till spillo på grund av dålig 
design.  

Negativt	  med	  dagens	  förpackningar	  	  
Det var flera av deltagarna i alla fokusgrupperna som diskuterade svårigheter med dagens 
förpackningar, och de flesta tog upp negativa aspekter som handlade om text. Deltagarna 
som inte kunde läsa, tyckte att texten på förpackningen var svår att förstå. Medan de 
deltagare som kunde läsa, ansåg att förpackningar idag överlag har för mycket text eller att 
textens grad var för liten. Dessa två faktorer gjorde att flera deltagare inte läste stora delar 
av texten, dels för att de inte kunde se vad som stod och för att de ansåg att det är för 
mycket onödig information på förpackningar. Ytterligare en faktor som de normalstörda 
deltagarna tog upp var att de redan hade kunskap och erfarenheter kring produkter, 
exempelvis att de redan vet hur pastan skall kokas och läser därför inte den texten.  

Jag läser inget på en förpackning, Jo, texten saft på en framsida. Vad det är för produkt och sen 
inget mer. Maria, normalstörd 
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Deltagarna nämnde att den viktiga informationen som man ville ha, hamnade i skymundan 
på grund av all annan text som finns på förpackningar. För mycket information, resulterade 
i ett längre sökande på förpackningar innan de hittade informationen som de var ute efter.  

Ibland kan det ju vara fullproppat på en förpackning så man inte vet vad man har för produkt 
framför sig, det blir för många intryck samtidigt. Maria, normalstörd 

/… /man hittar ju inte hur lång tid det ska tillagas ens en gång, för det är för mycket information. 
Man kan vända och vrida på sex olika sidor och man hittar det inte iallafall. Barbro, normalstörd 

Däremot menade en deltagare att all information var nödvändigt att ha med för att inte 
konsumenter sedan skulle komma och klaga på att det fattades information. En lösning på 
problemet som diskuterades var att basfunktionerna och basinformationen som var 
viktigast att veta för en konsument borde framhävas mer, genom till exempel fet stil. Att 
viktig information inte lyfts fram kunde för flera deltagare skapa svårigheter, då de var 
hälsorelaterade.  

Det är så svårt att veta vad som är laktos och inte laktos. Det tycker jag de borde göra om mer. 
Anna, PMIF 

En annan svårighet med dagens förpackningar som nämndes hos både normalstörda och 
personer med intellektuell funktionsnedsättning var svårigheterna kring alla E-ämnen och 
andra annorlunda ord som kunde förekomma på en förpackning. Att vetskap är en lösning 
på att förstå de konstiga orden var det enstaka normalstörda deltagare som tog upp. 

Jo jag har svårt med E ämnena, vad de är för något. Alla de där E ämnena, de förstår inte jag.  
Anna, PMIF.  

/…/det handlar ju om en slags vetskap, vet du vad haslibaslibas och flinsfalngsflin är för 
någonting så vet du ju det. Men vet du inte det vet du inte det. Så enkelt är det ju. Steven, 
normalstörd 

Sen så finns det ju människor som vill veta mer. Det är bara titta idag, hur många artiklar vänder ni 
upp och ner på för att kolla E artiklar idag när ni handlar. Näe inte en enda en. Jusi, normalstörd  

Andra svårigheter som togs upp med förpackningar handlade också om utebliven vetskap, 
som exempelvis vad Lantmännens symbol står för eller vad ordet Penne betyder. En 
deltagare blev även irriterad på att det stod “Nu ännu godare” och önskade att de kunde 
skriv ut varför produkten blev godare. Den information som stod under denna text 
uppmanade till att läsa mer på Kungsornen.se, vilket inte uppmärksammades av deltagaren.  
 
Analys	  av	  Negativt	  med	  dagens	  förpackningar	  	  
Enligt de teoretiska utgångspunkterna fokuserar konsumenter på funktion, användning och 
nytta när de ska välja en förpackning (Radford & Bloch, 2011:215). Detta stämmer med 
vad deltagarna i fokusgrupperna berättade, nämligen att de främst vill veta den viktiga 
informationen först. Deltagarna ansåg att den väsentliga informationen var svår att hitta, på 
grund av för mycket annan oviktig information och för liten textgrad. Att förpackningar 
idag har överlag för liten textgrad som skapar svårigheter för målgrupper är ett fenomen 
som Bix och De la Fuente (2012:57) tar upp i deras studie. De upptäckte att äldre personer 
hade svårigheter med att tyda instruktioner på medicinförpackningar på grund av för liten 
textgrad. För liten textgrad kunde i deras fall riskera människors hälsa då information inte 
kunde tydas korrekt. Bix och De la Fuente (2012:57) resultat liknar denna studies resultat. 
Det vill säga att en deltagare med intellektuell funktionsnedsättning påverkades 
hälsomässigt av att laktosprodukter var svåra att finna, då informationen kring laktos inte 
tydligt fanns att utläsa på dagens förpackningar.    
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Utöver funktion, användning och nytta med förpackningar anses konsumenters 
personliga erfarenheter vara viktiga vid valet av förpackning (Radford & Bloch, 2011:215). 
Deltagarna i fokusgrupperna menade på att de inte läser all text på förpackningar på grund 
av att de redan har information sedan tidigare om produktkategorin. Detta fenomen om att 
konsumenter studerar förpackningar ytligt visar även Radford och Blochs (2011:214) 
studie, som tar upp att tidigare erfarenheter påverkar vilka delar som konsumenten läser.  
Konsumenterna i Radford och Blochs (2011:214) studie uppmärksammade enbart nya 
faktorer i en produktkategori och grundläggande basfakta lästes inte.  

För mycket information på en förpackning kunde leda till att viktig information blir 
svår att finna, dock menade en deltagare på att all information som finns på förpackningar 
är nödvändigt att ha med. Det stämmer med de teoretiska utgångspunkterna då Meyers och 
Gerstman (2005:204) menar på att det finns en rad bestämmelser och restriktioner som 
krävs för att förpacknings ska få säljas. Designen hamnar i andra hand och därför måste 
formgivare enligt Klimchuk och Krasovec (2012:143-145) hitta kreativa sätt att ta sig runt 
dessa bestämmelser, utan att missleda konsumenter.  

För att ett budskap ska kunna bearbetas av konsumenten måste konsumenten ha 
ämnesrelevanta kunskaper. En konsument värderar budskap beroende på deras 
engagemangsnivå (Mårtenson, 2009:162). I fokusgrupperna hade inte deltagarna den 
ämnesrelevanta kunskap som krävdes för att förstå förpackningars alla budskap, som 
exempelvis E-ämnen. Några deltagare menade på att denna uteblivna kunskap berodde på 
låg motivation och lågt engagemang. Förklaringen till det låga engagemanget kan förklaras 
genom Mårtenson (2009:164-165), som menar på att hos billiga vardagsartiklar, som 
exempelvis pasta är motivationen oftast låg då dessa produkter inte kräver välgrundade 
beslut vid köp. Flera av de svårigheter som deltagarna upptäckte kring förpackningar kan 
bli lätta att förstå om motivationen att leta upp förklaringar finns. 

Faktorer	  som	  gör	  en	  förpackning	  lättare	  
En förpackningsdesign där man kan se förpackningens innehåll anses som något positivt 
hos både de normalstörda deltagarna och deltagarna med intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta på grund av att det blev lättare att förstå förpackningens 
innehåll och kunde inte vara lika missledande som exempelvis fotografier.  

/…/man ser exakt hur pastan ser ut. Färg, grovlek, tjocklek. Och det är fullkorn. Vad bra! 
Eftersom det är ett glasfönster så ser man ju innehållet. Barbro, normalstörd.  

Ja men en påse bullar då, så ser man ju att det är en påse bullar för att det är genomskinligt, men 
om man har en mjölkliter så tycker du att det syns att det innehåller mjölk om man inte visste vad 
det innehåller? Om man inte kan läsa. Tolk 

Andra faktorer som att textens grad var större uppskattades hos båda grupperna, då det 
gick lättare att läsa texten. Förklaringar till vissa symboler, som exempelvis Lantmännen, 
gjorde att innebörden blev klarare för dem som inte förstod. En stor klocka som visade 
koktiden ansågs även som positivt hos både normalstörda och bland de med intellektuell 
funktionsnedsättning då detta ledde till att deltagarna snabbt såg vilken koktid som gällde 
på just denna pasta.  

Klocka! Man ställer in hur man ska koka makaroner. Lisa, PMIF 

Analys	  av	  Faktorer	  som	  gör	  en	  förpackning	  lättare	  
Att få se direkt vad det är för produkt i en förpackning var något som alla deltagare 
uppfattade som positivt. Det kan inte bli lika missledande som med att ha ett fotografi på 
framsidan. Trots att Underwood et al, (2001:406) yrkar på att fotografier på förpackningar 
är ett effektivt sätt att kommunicera till sina konsumenter behövs det i vissa fall andra sätt 
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för att skapa en tydligare kommunikation till målgruppen, som på redesignen. Meyers och 
Gerstman (2005:120) menar på att om framsidan inte stämmer överens med vad kunden 
förväntar sig av innehållet kan det resultera i att konsumenterna blir besvikna på 
produkten. På redesignen undveks detta problem genom att deltagarna fick se vad som var 
i förpackningen genom ett plastfönster.  

Enligt Hellmark (2006:26-33) bör fokus ligga på att få en text förståelig och läsbar, för 
att läsaren skall kunna läsa texten utan svårigheter. Han nämner även att läsbar text bör 
sättas i 9-11pt. Graden på den redesignade förpackningen kritiserar Hellmarks åsikter 
angående läsbar text eftersom den är satt i 12 punkter på grund av den information som en 
av respondentintervjuerna gav. Den stora texten på redesignen gjorde många av deltagarna 
både bland de normalstörda och bland de med intellektuell funktionsnedsättning glada, 
eftersom de nu kunde se och läsa allt klart och tydligt. Bix och De la Fuente (2012:57) fick i 
deras studie ett resultat som visade på att deltagarna tyckte att större grad på texten och 
större symboler hjälpte dem att läsa och förstå förpackningen bättre, vilket 
överensstämmer med denna studies resultat angående textgrad.  

Att	  höra	  ett	  budskap	  	  
Att använda hörseln för att få information ansåg några deltagare, normalstörda och de med 
intellektuell funktionsnedsättning, vara till stor fördel för att öka förståelsen kring budskap. 
Att få lyssna på information användes även som kommunikationshjälpmedel för personer 
som har svårt med läsning. 

 Ja taltidning har ju jag, eftersom jag inte kan läsa. Också läser jag taltidning varje morgon sätter jag 
på den. Lisa, PMIF 

Och vissa använder mobilen till kommunikation, och en har en mobil med talsyntes. Tolk 

För att nå ut till personer som gynnas av att höra information användes en QR-kod på 
redesignade förpackningen. QR-koden förde deltagarna vidare till en film där de kunde 
lyssna på en del av förpackningens text. Ett fåtal deltagare, både normalstörda och de med 
intellektuell funktionsnedsättning, visste hur en QR-kod fungerade och hur den skulle 
användas, att den kunde leda till hemsidor, videos eller bilder. Dock var det fler deltagare, 
både normalstörda och bland de med intellektuella funktionsnedsättningar, som inte 
förstod vad en QR-kod var. Deltagarna som inte förstod QR-koden gav egna förslag på 
vad denna kod var för något, till exempel blindskrift, en streckkod eller något som kunde 
skrapas.  

Någonting skrapa, Skrapa kanske. De är en sådann här liten grej. Karin, PMIF 
Ja du tänker på såhär trisslotter och sådant va? Tolk  
Jaa. Karin, PMIF  

Lyssna piktogrammet bredvid QR-koden misstolkades av de deltagare som inte förstod 
QR-kodens innebörd. Några normalstörda deltagare skakade på den redesignade 
förpackningen för att undersöka om de skulle få höra något.   

Lyssna, ska man ruska så låter det. Åsa, normalstörd  
De där förstå jag inte riktigt. Den där högtalaren. Hans, normalstörd 
Nä, vad är det här? Mia, normalstörd  

Moderatorn förklarade att QR-kodens ledde till en film. Efter att fokusgrupperna fått se 
filmen fick de säga sina åsikter om den. Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning 
tyckte filmen var rolig och bra. Deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning fick även 
återberätta filmens budskap, detta för att undersöka om de verkligen förstod filmens 
innehåll, vilket de gjorde. De normalstörda uppskattade också filmen och beskrev den som 



 
 

Alla har rätt att förstå – en studie om universell förpackningsdesign  
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 49 

informativ, smart och bra för dem som inte kan läsa, exempelvis barn. Några brister med 
filmen som togs upp bland de normalstörda var att den var svår att höra, att den var riktad 
till barn, att den inte når ut till personer som är döva och som inte kan svenska. 
 
Analys	  av	  Att	  höra	  ett	  budskap	  	  
En av respondenterna från intervjuerna påpekade att QR-kod var något som kunde passa 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning eftersom de använder sig av 
mobiltelefoner. Detta visade sig dock inte stämma så bra överens med resultatet från 
fokusgrupperna, då deltagarna överlag, både bland dem med intellektuell 
funktionsnedsättning och normalstörda inte visste hur en QR-kod fungerade.  

Överlag ansåg deltagarna filmen som positiv eftersom den var informativ och rolig. 
Deltagare med intellektuell funktionsnedsättning förstod och kunde återberätta budskapet.  

Att det var flera deltagare med intellektuell funktionsnedsättning som förstod 
budskapet bättre genom en film än textform, kan förklaras enligt de teoretiska 
utgångspunkterna. Walters (2010: 439) påpekar att olika individer har olika behov. Därför 
är det bra att olika kommunikationshjälpmedel finns, så som symbolstöd till text, stora 
textgrader och talsynteser. Vid en film kan flera av dessa kommunikationshjälpmedel 
uppfyllas, inte bara en. Personer som har problem med att tolka budskap genom att läsa en 
text eller att förstå innebörden i symbolerna fick genom filmen en chans till att tolka 
budskapen genom hörseln. Vilket skapade positiva resultat hos deltagare med intellektuell 
funktionsnedsättning och stämmer med de teoretiska utgångspunkterna. Att använda sig av 
flera sinnen i kommunikation till människor är något som enligt Kotler et al. (2008:258) 
anses som positivt. Mårtenson (2009:173) menar också på att ju fler sinnen som används 
desto större genomslagskraft har informationen och det blir även lättare att minnas 
budskap. Walters (2010:439) anser att hörseln är ett sinne som gynnar personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, speciellt för dem som inte kan läsa och hjälpa dessa 
personer att tolka beskrivningar och instruktioner.   

Flera deltagare tyckte att filmen var rolig, och vissa personer med intellektuell 
funktionsnedsättning förstod filmens budskap lättare än text och symboler. Detta stämmer 
med vad några av respondenterna från intervjuerna anser, att film borde bli mer tillgängligt 
eftersom att höra en text gynnar personer som har svårt att läsa och förstå bilder. En 
respondent menar också på att meddelanden ska vara lätta och enkla, inte ha för mycket 
detaljer, då vissa personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att fokusera när 
det är för många intryck. Då förpackningar har flera olika designelement och mycket 
information, kan det bli svårt att fokusera på de väsentliga elementen. Detta problem 
uppstod dock inte vid visande av en film. En film drog till sig uppmärksamhet från alla 
deltagare, och gjorde det lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning att 
endast fokusera på ett budskap, så att de lättare kunde ta till sig information.  

Färger	  påverkar	  målgruppens	  intresse	  
Färgen var en viktig faktor som drog uppmärksamheten till en förpackning hos både 
normalstörda och hos deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Varför färgen var 
viktig kom det olika förslag på från olika deltagare, bland annat kom det fram att färg 
kunde göra att en förpackning stack ut från sina konkurrenter i hyllan. Men det kunde även 
bero på att en förpackning har ens favoritfärg och då dras du som konsument mer till den 
än andra färger.  

De flesta diskussioner angående de två förpackningarna, redesignen och Kungsörnen 
var att de hade olika färger. Hos deltagarna fanns inget dominant svar på vilken färg som 
ansågs ha mest fördelar utav beige eller röd, utan de båda hade olika fördelar och 
nackdelar. Fördelarna med färgen beige var att budskap framkom mer tydligt på en ljus 
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bakgrund och att färgen gav redesignen ett nyttigt intryck. Vissa deltagarna ansåg dock att 
redesignen såg tråkig och billig ut på grund av den beigea färgen. Den röda färgen på 
Kungsörnens förpackning ansågs vara mer lockande, spännande och att den stack ut mer 
än den beige. Nackdelen var dock att den svarta texten fick dålig kontrast mot den röda 
bakgrunden.  

Ja om man ska ha pasta hade jag tagit den röda /…/ på grund av färgen. Maria, normalstörd 
 
Rött är lockande, mer lockande en beige. Mia, normalstörd  

Färgkontraster och komplementfärger ansågs fördelaktiga, då de kan användas för att 
framhäva budskap och skapa uppmärksamhet kring specifik information. Om det är dåliga 
kontraster leder detta istället till sämre läsbarhet.  

Jag kom och tänka på en sak. Det här med datumet, de försvinner liksom. (pekar på ovansidan av 
Kungsörnen) Här blir det mörkt på årtalet /…/ pensionärer lär ju absolut inte se det här. Jonas, 
normalstörd  

Bland de normalstörda ansåg flera deltagare att kombinationen av igenkänning och färg 
spelar stor roll när de söker i hyllorna efter en förpackning. Det handlar ofta om att leta 
efter färger som associerar till tidigare erfarenheter.  

Ja, men sen så är det ju lite efter det märke man känner igen. Jag vet om jag ska köpa tacos, Santa 
maria vet jag att det är rött, då går jag till det röda. /…/ Eldorado är gult, jag går inte ens dit för 
jag köper inte Eldorado/…/ Och om jag vill ha Barilla som är blått då går jag till det blåa. Hanna, 
normalstörd 

Analys	  av	  Färger	  påverkar	  målgruppens	  intresse	  
Färgen är det som influerar uppfattningen av förpackningen enligt deltagarna. Detta 
stämmer med Meyers och Gerstman (2005:49) som förklarar att ögat ser färg först innan 
något annat grafiskt element. Genom att ögat ser färg först, kan man genom rätt färg på en 
förpackning skapa konkurrensfördelar (Klimchuk & Krasovec, 2006:107). Denna teori 
stärks utav resultatet från fokusgrupperna, där deltagarna nämner att färg göra att en 
förpackning sticker ut från sina konkurrenter. Några deltagare nämner också i 
fokusgrupperna att färger skapar associationer till vissa varumärken och egenskaper hos en 
förpackning. Att färger berättar olika aspekter om en förpacknings personlighet nämner 
även Klimchuk och Krasovec (2006:107). 

Enligt Meyers och Gerstman, (2005:49) associeras ljusa färger med hälsa och renlighet. 
Det stämmer med vad några deltagare ansåg om den beigea färgen, då de associerade 
färgen till nyttig och ren. Den beigea färgen skapade även negativa associationer hos 
deltagarna, då de påpekade att färgen uppfattades som tråkig och redesignen framstod som 
billig. Fel associationer kan enligt Klimchuk och Krasovec (2006:106-107) uppstå om man 
inte gjort ett välgrundat färgval i sin förpackningsdesign. Den röda färgen skapade inte fel 
associationer utan den uppfattades som lockande och spännande vilket är positiva 
egenskaper inom förpackningsdesign. Varför den röda ansågs vara mer spännande beskrivs 
av Klimchuk och Krasovec (2006:108) som menar på att röd är en färg som skapar 
uppmärksamhet och som används ofta inom förpackningsdesign.   

Deltagarna i fokusgrupperna nämndes att kontraster var bra för att förtydliga 
information. Att kontraster hjälper till att läsa en text fann även Bix och De la Fuente 
(2012:57) i deras studie. Svart text mot gul eller vit bakgrund skapade bättre läsbarhet bland 
deras deltagare. Om färger används för att underlätta och informera konsumenter har de 
enligt Bergström (2009:256) använts på rätt sätt.   
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Igenkänning	  slår	  förståelse	  
Respondenterna fick i slutet av fokusgrupperna välja vilken förpackning, Kungörnen eller 
redesignen, som de skulle välja att köpa. Här skapades en diskussion om igenkänning och 
förståelse, trots att förståelsen var lägre hos Kungsörnens förpackning var det den 
förpackningen de flesta deltagarna skulle välja vid köp. Anledningen till detta berodde på 
igenkänning och tidigare erfarenheter spelade stor roll hos båda de olika grupperna för att 
de visste vad de fick för pengarna och handlade på vana alltid samma förpackningar.  

Den normala (Pekar på Kungsörnen). Anders, PMIF 
Är det bara för att ni har sett den förut?  Tolk 
Ja. Anders, PMIF 
Men om du skulle koka själv och du skulle läsa allting själv. Vilken skulle du välja då?  Tolk 
Den med bilderna kanske (redesignen). Anders, PMIF 

Den här (pekar på Kungsörnen). Lisa, PMIF 
Men var det lättare att förstå allt som stod på den här? (pekar på vår förpackning) Intervjuare 
/…/Ja, men jag har aldrig sett den. Lisa, PMIF 

De här (redesignen) tänker man att det måste vara något hokuspokus med. Den var liksom så 
annorlunda. Hans, normalstörd 
 
/…/idag skulle nog jag fortsätta köpa den röda, för jag vet vad det är. Hanna, normalstörd 

Analys	  av	  Igenkänning	  slår	  förståelse	  
Enligt Radford och Bloch (2011:215) är personliga erfarenheter det som göra det svårt för 
nya förpackningar att bli etablerade på en befintlig marknad. Detta eftersom nya 
förpackningar inte överensstämmer med konsumenters tidigare erfarenheter och 
uppfattningar. Denna teoretiska utgångspunkt förklarar varför redesignen valdes bort och 
att deltagarna istället valde Kungsörnens förpackning som de sett förut. Igenkänning 
ansågs viktigare än förståelse och detta menar även Ekström (2012:32) på, då han tar upp 
att faktorer som vana, inlärning och rutiner påverkar vilka val människor gör i deras vardag. 
Han yrkar även på att det därför är viktigt som producent att veta konsumenters personliga 
erfarenheter och behov för att nå ut till dem.  
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6	  SLUTSATS	  
Här besvaras studiens syfte och frågeställningar. 
 
1.	  Vilka	  kommunikationshjälpmedel	  och	  strategier	  används	  idag	  vid	  kommunikation	  för	  
personer	  med	  intellektuell	  funktionsnedsättning?	  
De kommunikationshjälpmedel som används i Sverige idag ingår inom AKK. De mest 
etablerade symbolsystemen som är utvecklade för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning finns inom GAKK, nämligen Bliss, Pictogram, PCS och 
Widgitsymboler. Andra kommunikationshjälpmedel, förutom symbolsystem, som används 
idag för personer med intellektuell funktionsnedsättning återfinns också inom GAKK. 
Fotografier, logotyper, lättläst text, film och tillgång att få höra en text genom exempelvis 
en talsyntes används som stöd vid olika symbolsystem. Variationen utav olika 
kommunikationshjälpmedel är viktigt för att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska finna ett kommunikationssätt som passar just deras behov. 

Kommunikationshjälpmedel är under ständig utveckling. Denna utveckling fokuserar 
på att stärka rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i samhället 
och göra dem mer delaktig. Det ses som en självklarhet att inkludera personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som en viktig del av samhället då kommunikation och 
design skapade för dem, är till fördel för alla personer.  
 
2. Hur	  kommunicerar	  Kungsörnens	  Penne	  förpackning	  sina	  budskap	  idag?	  
Kungsörnens förpackning vill locka till sig konsumenters uppmärksamhet genom en röd 
skarp färg och fresta konsumenten genom fotografier på mat. Däremot vid en djupare 
tolkning av fotografierna kan de bli uppfattade som förvirrande. Kungsörnen litar på att 
konsumenterna är medveten om vad deras varumärke gör för produkt, eftersom de 
fokuserar mer på att fresta konsumenten med irrelevanta fotografier istället för att beskriva 
innehållet.  

Förpackningen visar förpackningens positiva attribut direkt genom att ha ikoner som 
nyckelhålsmärkning och Lantmännen på framsidan. Komplementfärgen grön på rött, gör 
att dessa ikoner syns tydligt på framsidan. Kommunikationen till konsumenterna sker 
genom överlag text och fotografier, endast två symboler och två ikoner finns med. Texten 
handlar främst om de fördelar konsumenten får vid köp av denna produkt, så som recept 
och bakgrundsfakta om företaget bakom produkten.  
 
Hur	  upplever	  målgrupperna,	  personer	  med	  intellektuell	  funktionsnedsättning	  och	  personer	  
utan	  intellektuell	  funktionsnedsättning,	  den	  visuella	  kommunikationen	  på	  Kungsörnens	  
Penne	  förpackning	  och	  redesignen	  av	  förpackningen?	  	  
Den största skillnaden vid uppfattningen om förpackningarnas visuella kommunikation var 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning enbart sa exakt vad de såg på 
exempelvis fotografier och symboler medan de normalstörda analyserade och tolkade de 
grafiska designelementen mer ingående.  

Engagemanget var högre vid den redesignade förpackningen, både bland normalstörda 
och de med intellektuell funktionsnedsättning. Redesignen skapade en högre nyfikenhet 
hos alla deltagare, då den uppfattades som annorlunda och ansågs ha ett nytt formspråk. 
Symbolerna på den redesignade förpackningen ledde till högre förståelse hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och högre uppmärksamhet hos normalstörda.   

De normalstörda upplevde fotografierna på Kungsörnens förpackning som 
felplacerade och missvisande vilket ledde till irritation och frustration. Deltagarna med 
intellektuell funktionsnedsättning kände inte denna irritation eftersom de inte tolkade 
fotografiers budskap lika noggrant som normalstörda, men en missförståelse om 
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fotografiernas innebörd kunde även ske hos dem. Att använda ett enkelt fotografi eller 
genom att visa innehållet direkt ledde till mindre misstolkning.  

Hur målgrupperna upplevde de två förpackningarna berodde på deras perception. När 
de kom till vilken förpackningen de skulle välja, valdes Kungsörnens förpackning eftersom 
de kände igen den sedan innan. Hur väl de förstod symboler berodde också på tidigare 
erfarenheter och inlärningen kring dem. De symboler som målgrupperna sett tidigare var 
lätta att förstå, medan symboler som var mindre vanlig ansågs vara svårare att förstå 
innebörden på. Personer med intellektuell funktionsnedsättning var vana att se symboler 
och använda symbolstöd till text, så för dem ledde redesignens formspråk till högre 
förståelse. De normalstörda var vana att endast läsa textform, så symbolstöd till text blev 
för dem rörigt. Den redesignade förpackningen upplevdes udda av båda målgrupperna då 
beige inte var en färg som pastaförpackningar brukar ha, men även för att de inte sett en 
sådan design på förpackningar förut.  

 Båda målgrupperna upplevde att liten textgrad är ett problem på förpackningar idag 
som försvårar tydandet av information. På den redesignade förpackningen var texten satt i 
12 punkter och detta uppskattades både bland båda målgrupperna eftersom de då kunde 
läsa all text utan problem. För mycket text var ett annat problem som skapade 
lässvårigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och gjorde att 
normalstörda enbart hoppa över information. Symboler till texten gjorde dock att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning fick en chans att förstå texten, och detta gjorde även 
normalstörda uppmärksammade information som annars inte blev läst.  

De symboler som fanns på den redesignade förpackningen var Widgitsymboler och 
piktogram. Widgitsymbolerna upplevdes lätta att förstå av både normalstörda och personer 
med intellektuell funktionsnedsättning, dessa symboler gjorde även att personerna med 
intellektuell funktionsnedsättning förstod symboler i ett sammanhang och kunde förstå 
hela meningar och dess innebörd. De normalstörda ansåg att dessa symboler var roliga, 
men även för barnsliga och de kände sig inte träffade som målgrupp. Widgitsymbolerna 
kände vissa normalstörda igen från deras barndom där de haft receptböcker med liknande 
symboler. Piktogrammen kändes mer vuxen på grund av deras svarta och vita färg som 
skapade kontraster. De uppfattades även som mer vuxen eftersom de är mer etablerade 
och användbara i samhället, som på exempelvis offentliga toaletter. 

Filmen som QR-koden ledde till på den redesignade förpackningen uppfattades som ett 
bra sätt att kommunicera på. Att använda flera sinnen hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ledde till en högre förståelse, än vid bara användandet av ett. 
Uteslutande vetskap ledde till att faktorer så som QR-kod och E-ämnen inte uppfattades.  
Denna uteslutna vetskap ledde till svårigheter som skulle kunna bli förståeligt om 
engagemanget och motivation fanns att leta upp informationen. Men deltagarna visade på 
att detta engagemang inte fanns när det kommer till billiga vardagsartiklar.  
 
Sammanfattande	  slutsatser	  	  
Den slutsats som vi kan dra utifrån vårt syfte; Hur kan grafiska formgivare genom visuell 
kommunikation skapa en mer universell förpackningsdesign som är målgruppsanpassad mot både personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och personer utan intellektuell funktionsnedsättning? är först och 
främst att enkelhet bör eftersträvas. Hur väl utformad en design eller en produkt är och hur 
dess budskap förstås av konsumenter är upp till formgivaren. Utan rätt information och 
kunskap om målgruppen är det i princip omöjligt för formgivaren att skapa en produkt är 
användbar utav målgruppen. Det handlar om att skapa en produkt med den tänkta 
målgruppen, och inte för den tänkta målgruppen. Det är formgivarens ansvar att symboler 
och fotografier uppfattas rätt, ett konsekvent och tydligt formspråk kombinerat med 
målgruppens tidigare vanor behövs för att skapa en förståelig design. 
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En annan slutsats som visade sig tydligt i denna studie är att om personer med 
lässvårigheter ska ha en chans att förstå ett budskap måste andra hjälpmedel än text finnas. 
Kompletterande hjälpmedel som exempelvis symboler, fotografer eller talsyntes hjälper till 
att öka förståeligheten hos denna målgrupp. Då QR koder, utefter vårt resultat, är ett 
fenomen som inte ännu är helt etablerat och känt. På grund av detta blir hjälpmedel så som 
talsyntes och film svårt att använda som hjälpmedel vid förpackningsdesign. Trots detta 
borde film bli mer etablerat när det kommer till universell design då filmen uppfattades lika 
informerande av både normalstörda och personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Symboler anses till viss nivå överstiga språkliga gränser och ska idag kunna ersätta text. 
En tydlig symbol ska kunna uppfattas utan inlärning, dock kräver alla dagens symbolsystem 
någon slags inlärning. Slutsatsen kring symboler är att de kan användas för att 
uppmärksamma viktiga attribut på en förpackning och öka förståelsen hos personer med 
lässvårigheter. Fotografier kan också öka förståelsen hos konsumenter och användas vid 
universell design, men enbart om det är ett tydligt fotografi som inte kan misstolkas.  

En slutsats som kan dras från studien är att redesignen inte blev en universell 
förpackning. Men genom skapandet av redesignen kom värdefull information fram som 
gjorde att studien kan sammanfattas i ett antal riktlinjer som formgivare bör tänka på vid 
utformningen av en universell förpackningsdesign.  
 
Riktlinjer	  vid	  skapande	  av	  universell	  förpackningsdesign	  
	  

• Ta bort onödig information 
• Inte en textgrad som är lägre än 11pt 
• Vid viktig information om produkten som bör uppmärksammas, ha 

komplementfärger kring informationen och använd en symbol.  
• Igenkänning spelar stor roll vid val av förpackning 
• Fotografier ska inte ha tolkningssvårigheter, utan ett enhetligt budskap.  
• Inte använda för många piktogram och inte ha dem mindre än 2x2 cm.  
• Widgitsymbolerna bör inte användas för mycket då de uppfattas som röriga för 

normalstörda.  
• Vara konsekvent och hålla sig till ett symbolsystem.  
• Ha korta textstycken så att det är möjligt att översätta med symboler utan att de 

anses rörigt.  
• Använd flera sinnen hos målgruppen, lås inte fast vid synsinnet.  
• Alla gillar en lockande förpackning både när det kommer till fotografier och färg.  
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7	  SLUTDISKUSSION	  	  
Trots all utveckling som skett de senaste åren finns det fortfarande en gräns mellan 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar och normalstörda. FN-lagar, LSS-lagar 
och organisationer arbetar ständigt för att sudda ut denna gräns mellan olika människor för 
att skapa ett samhälle där alla individer ses som lika och har samma förutsättningar. Design 
för alla och termen universell design strävar efter denna syn på samhället och strävar efter 
att samhället bör se till alla målgrupper och ha ett helhetsperspektiv, istället för att göra 
specialproducerade produkter beroende på målgrupp. Att göra specialproducerade 
produkter till normalstörda och personer med intellektuell funktionsnedsättning anses göra 
att denna gräns mellan målgrupperna bara blir allt tydligare. Men vem tjänar egentligen 
mest på universell design? 

Utkomsten av studien visar på att normalstörda anser att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skulle känna sig särbehandlade om det skapades produkter enbart till 
dem. Det som förvånade oss i studien var att normalstörda har ett stort ansvar och 
inflytande då det kommer till gränsen mellan dem och personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det är normalstörda som skapar produkter och anpassar samhället 
för att göra det lättare för personer med intellektuell funktionsnedsättning i deras vardag, 
men det är även de normalstörda som skapar hinder för dem. Exempelvis berättade 
informanten i studien att ordet på personer med intellektuell funktionsnedsättning ändras 
och ständigt byts ut, vilket är förvirrande för dessa personer. Trots att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är det nuvarande ordet som definierar denna målgrupp är 
det tidigare ordet utvecklingsstörning det ord som målgruppen själva väljer att använda, 
eftersom det nya ordet är för komplicerat. Det är normalstörda som skapar en dålig attityd 
till ordet utvecklingsstörning och det är även normalstörda som anser att ordet ständigt 
behöver ändras. Även om en universell design kan skapas och minska gränserna i 
samhället, kommer förmodligen inte design kunna ta bort de negativa attityder som finns 
kring målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Något som vi anser är en intressant utkomst av studien är att vi kan finna motpoler 
mellan vad som är bra i de teoretiska utgångspunkterna och vad som egentligen fungerar i 
praktiken. Vi kan se och belysa att enligt olika teoretiska utgångspunkterna rörande 
kommunikationshjälpmedel och målgruppsbeteende, bör man se till varje enskild individ 
när man ska anpassa kommunikativa budskap. Däremot när man pratar om universell 
design förklarar de teoretiska utgångspunkterna att man skall anpassa budskapen till alla, 
vilket i praktiken enligt oss kan ses som en slags utopi. Att se till alla individer och 
acceptera att alla individer har olika behov gör att alla har en chans till förståelse. Det är 
därför viktigt att ha många olika symbolsystem trots att en standard vill skapas. Anpassade 
symbolsystem och kommunikationshjälpmedel fokuserar på alla personer ska få 
kommunikation anpassad till deras behov. Universell design syftar däremot på att skapa 
produkter som når ut till många fler målgrupper och ser inte till individens specifika behov. 
Skapar då universell design rättvisa i samhället? Handlar rättvisa om att fler målgrupper ska 
kunna förstå exakt samma produkt eller handlar rättvisa om att skapa olika produkter 
anpassade till individers behov? Vi anser att det inte handlar om hur informationen 
kommer fram, bara den kommer fram och tolkas lika, då har god design och samma 
rättigheter skapats. Om denna information sedan kommuniceras genom en specialanpassad 
produkt gjord med färgglada symboler, en barnslig film eller stor textgrad, är upp till 
individen.  

Vår studie nämner många olika åsikter och tankar kring designelement och 
förpackningar i allmänhet. När det kommer till förpackningsdesign anser vi att första steget 
till bättre design för personer med intellektuell funktionsnedsättning är genom att ha fler 
beskrivande symboler, illustrationer och fotografier på förpackningar idag. Trots att detta 
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inte är en helhetslösning som gör att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
förstår allt på en förpackning, så leder det till att de har en chans till förståelse. Att enbart 
beskriva information i textform utesluter en stor del av människor.  

Text är en aspekt av förpackningsdesign som flera formgivare tampas med. Vårt 
resultat visar på att personer inte läser all information på en förpackning eftersom det anses 
vara för mycket text och dessutom irrelevant text. Dock har alla individer egna önskemål 
när det kommer till information på förpackningar. En del vill veta koktiden, en annan vill 
veta om den är nyckelhålsmärkt och en tredje vill veta vilka ingredienser produkten 
innehåller. Så vad ska väljas bort? Att ha en dialog med den tänkta målgruppen under 
designprocessen är en fördel som borde implementeras mera eftersom då kan design 
skapas utefter efterfrågan och leder till en förståelig och användbar produkt.  

Ytterligare en motpol man kan finna i vår studie är fenomenet QR-koder. QR-koder 
anses vara bra enligt respondenterna, men fungerar inte i praktiken eftersom det inte är 
tillräckligt etablerat. Enligt vår åsikt bör man ha i åtanke när man skapar en 
förpackningsdesign att konsumenter är ganska oengagerade och omotiverade till att leta 
vidare till information rörande saker på en billig förpackning. Även om det står exakt hur 
man ska göra är konsumenter helt enkelt för omotiverade för att bry sig.  

Många forskare väljer att inte involvera personer med intellektuell funktionsnedsättning 
då det anses lättare att använda sig av normalstörda personer. Vi anser att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska få en ärlig chans till att delta mer i samhället och 
uttrycka sina åsikter. Vi tror på att använda sig av fler personer med olika 
funktionsnedsättningar och funktionhinder i forskning kring förpackningsdesign kan leda 
till att det skapas bättre design för många fler människor.  
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8	  AVSLUTANDE	  REFLEKTIONER	  
Vi valde att genomföra den här studien först och främst för att se om det gick att skapa en 
universell förpackning som bestod av bland annat symboler. Vi upplevde under studien att 
det finns ett behov av att skapa bättre förpackningsdesign som förstås av fler människor, 
speciellt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men om detta är genom 
universell design eller god design kan vi inte svara på. Det krävs mer forskning om 
universell förpackningsdesign för att utveckla begreppets innebörd och visa på dess 
relevans i samhället.  

Vi har under studiens gång haft flera idéer för hur denna studie skulle kunna utvecklas, 
bland annat anser vi framförallt att man bör inkludera mer personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i framtida forskning när det kommer till förpackningsdesign. Då 
forskningen inom detta område lyser med sin frånvaro. Även att testa olika symbolsystem 
och kommunikationshjälpmedel styrkor och svagheter vid utformningen av 
förpackningsdesign. 

Vi är nöjd med resultatet vi åstadkommit, även om det kanske inte var just det resultat 
som vi hade hoppats på från början. Nu i efterhand kan vi konstatera att delar av den 
information som finns med i studien eventuellt inte är relevant för vårt syfte och 
frågeställningar, däremot anser vi att denna information tillför en hel del andra saker som vi 
annars inte skulle fått fram om vi exempelvis bara använt oss av två metoder eller andra 
frågor i våra mallar. Ytterligare en idé till vidare forskning är att liknande förpackning bör 
testas direkt i butiken och se hur människor reagerar samt om den skulle uppskattas. 

I efterhand har vi förstått att universell design i kombination med förpackningsdesign 
är en väldigt komplex fråga och att det finns svårigheter med att testa ny design på 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi är kritiska till om det går att skapa en 
universell förpackning, men om man vill göra ett nytt försök bör det göras mer omfattande 
studier. Exempelvis genom användningen av andra teoretiska utgångspunkter och fler 
fokusgrupper.   

Efter att vi genomfört denna studie kan vi konstatera att det krävs lättare sätt för att nå 
ut med kommunikativa budskap till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I 
denna studie användes blandade symboler på en förpackningsdesign, däremot kanske det 
vore bättre att testa enbart en sorts symboler för att få ett mer enhetligt budskap. Ett annat 
alternativ skulle kunna vara ett annat formspråk med andra symboler och fotografier. 
Beroende på om QR-koder utvecklas eller försvinner i framtiden kan detta vara ett 
alternativ till att skapa förpackningar som använder hörseln som ett kommunikationssätt.  

Sammanfattningsvis vill vi med utgångspunkt från denna studie uppmuntra formgivare 
att tänka till i kommunikationen vid skapandet av en ny förpackningsdesign och ställa sig 
själv frågan; Är detta en förståelig och användbar design?  
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BILAGOR	  	  
Bilaga 1.1 

 
Universell designs 7 principer 
 
The design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without 
adaptation or specialized design. The authors, a working group of architects, product designers, engineers and 
environmental design researchers, collaborated to establish the following Principles of Universal Design 
to guide a wide range of design disciplines including environments, products and communications. These 
seven principles may be applied to evaluate existing designs, guide the design process, and educate both 
designers and consumers about the characteristics of more usable products and environments 
 
1. Equitable use. 
The design is useful and marketable to peaople with diversity abilities 
 
2. Flexibility in use 
The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities 
 
3. Simple and intuitive use 
Use of the design is easy to understand, regardless of the user´s experience, knowledge, language skills, or 
current concentration level.  
 
4. Perceptible information 
The design communicates necessary information effectivley to the user, regardless of ambient conditions or 
the user’s sensory abilities. 
 
5. Tolerance for error 
The design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions. 
 
6. Low physical effort. 
The design can be used efficiently and comfortably and with a minimum of fatigue 
 
7. Size and space for approach and use 
Appropriate siza and space is provided for approach, reach, manipulation, and use regardless of user’s body 
size, posture, or mobility.  
 
(http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/poster.pdf) 
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Bilaga 1.2  
 
Mall till informantintervju 
 
Datum informantintervju  
Siv Pettersson, enhetschef - 19 nov 2013 
 
Inledande frågor 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv, vem du är, vad du jobbar med och hur länge du arbetat i 
branschen? 

 
2. Kan du berätta lite mer om dina arbetsuppgifter och hur din relation till dina gruppbostäder är? 

 
3. Vilket ord använder ni på era boende i gruppbostäderna, utvecklingsstörning, funktionshindrade 

eller funktionsnedsättning? 

 
Övergripande frågor 
 

4. Hur använder ni er av bilder för att kommunicera med era boende? 
 

5. Har sättet att använda bilder som kommunikationsmedel utvecklats med åren på dina 
gruppbostäder? 

 
6. Varför anser du att bilder i dina gruppbostäder ett viktigt sätt att kommunicera på? 

 
Eventuella följdfrågor 
 

7. Varför används bilder mer istället än text? 
 

8. Hur används bilder, är det mest fotografier, piktogram eller andra sorters illustrationer? 

 
Fördjupande frågor 
 

9. Tror du att vissa personer på ditt boende skulle kunna vara mer självständiga om det fanns mer 
bilder i samhället? 

 
10. Tror du att utvecklingsstörda kan förstå livsmedelsförpackningars innehåll bättre om man byter ut 

text mot symboler?  
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Bilaga 1.3  
 
Mall respondentintervju 
 
Datum respondentintervjuerna  
Victoria Sjöström, FUB - 4 dec 2013 
Kerstin Kanebrant, Hargdata AB - 5 dec 2013  
Ellika Melander, SPSM - 9 dec 2013 
 
Före intervjun 
Mailkontakt 
Förklara intervjuns syfte, tid, och upplägg 
Fråga om det är möjligt att spela in enbart för eget syfte 
Frågorna skickades i förväg för att ge dem tid att förbereda sig 
 
Under intervjun 
 

1. Kan du berätta lite kort om din organisation/företag, vad ni arbetar med?  
 

2. Vilka kommunikationshjälpmedel arbetar er organisation med för att nå ut till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning? 

 
3. Vilka grafiska element, som till exempel bilder, piktogram, symboler, anser ni är viktigast när det 

kommer till kommunikation mot personer med intellektuell funktionsnedsättning? 
 

4. Varför anser ni att det är viktigt att skapa kommunikativ design, till exempel annonser, skyltar, 
förpackningar mm som även vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

 
5. Hur skulle man kunna göra en förpackningsdesign tydligare och lättare att förstå för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning? 

 
Avslut  
Fråga om vi kan kontakta respondenten vid eventuella oklarheter eller följdfrågor.  
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Bilaga 1.4 
Kungsörnens Penne Fullkorn 
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Bilaga 1.4 
Redesign Penne fullkorn 
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Bilaga 1.5  
 
Analysschema till visuell analys  
 

1. Färg 
2. Fotografier  
3. Symboler och illustrationer  
4. Typografi och skriftlig information  
5. Livsmedelsverkets restriktioner  

 
Instruktioner till analysschemat till visuell analys  
1. Färg 
1.1 Vilka färger finns på förpackningen och vilken färg dominerar?  
       
2. Fotografier  
2.1 Finns det några fotografier och hur är dem placerade?  
2.2 Vad föreställer fotografierna?  
2.3 Hur samspelat den skriftliga informationen med fotografier? 
    
3. Symboler och illustrationer  
3.1 Finns det några symboler och illustrationer och hur är dem placerade?  
3.2 Vad föreställer symboler och illustrationer?  
3.3 Hur samspelat den skriftliga informationen med symboler och illustrationer? 
3.4 Förekommer det några piktogram och hur är de placerade?  
 
4. Typografi och skriftlig information  
4.1 Vilken typsnittsfamilj och typsnittsgrad används på den skriftliga informationen?  
4.2 Hur ser radlängderna ut?  
4.3 Har den skriftliga informationen bra kontrast till bakgrunden?  
 
5. Livsmedelsverket restriktioner 
Vilken av information utifrån livsmedelsverkets restriktioner finns med på förpackningen? 
5.1 Beteckning (kort och exakt ange vad förpackningen innehåller) 
5.2 Ingrediensförteckning 
5.3 Innehåll av allergener 
5.4 Mängdangivelse för ingredienser 
5.5 Nettokvantitet 
5.6 Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag 
5.7 Särskilda villkor för förvaring (obligatoriskt i vissa fall) 
5.8 Företagets namn och adress 
5.9 Ursprung (obligatoriskt i vissa fall). 
5.10 Bruksanvisning (obligatoriskt i vissa fall) 
5.11 Faktisk alkoholhalt (obligatoriskt i vissa fall) 
5.12 Näringsdeklaration 
5.13 Identifieringsmärke (för animaliska produkter) 
5.14 Identifikationsmärkning av partiet 
(Bäst före-datum räcker om dag och månad finns med.) 
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Bilaga 1.6 
 
Tolkningsregler till analysschemat 
    
1. Färg 
Den färg som dominerar är den som får störst utrymme.  
 
2. Fotografier  
Frågan om placering innebär vart fotografiet är placerat, till exempel framsidan eller på någon annan sida av 
förpackningen. Med frågan om vad fotografierna föreställer menar man vad de föreställer på en denotation- 
och konnotationsnivå. Med frågan om hur den skriftliga informationen samspelar med fotografier menar vi, 
om hjälper de varandra att öka förståelsen samt passar de ihop och skapar bra intryck.   
 
3. Symboler och illustrationer  
Frågan om placering innebär vart symbolerna och illustrationerna är placerade, till exempel framsidan eller på 
någon annan sida av förpackningen. Med frågan om vad symbolerna och illustrationerna föreställer menar 
man vad de föreställer på en denotation- och konnotationsnivå. Med frågan om hur den skriftliga 
informationen samspelar med symboler och illustrationer menar vi, om hjälper de varandra att öka förståelsen 
samt passar de ihop och skapar bra intryck.  
 
4. Typografi och skriftlig information  
Första frågan om typsnitt är angående vilken typsnittsfamilj typsnitten tillhör, en antikva, sanserif eller script 
samt om den står i kursiv, fet eller är understruken. Vid tolkningen av radlängderna utgår vi ifrån den enligt 
teorin optimala radlängden, 53 tecken.   
 
5. Livsmedelsverket restriktioner 
Här tittar vi efter vilka restriktioner förpackningen har utifrån livsmedelsverkets regler i Sverige. Vi 
undersöker vilka av dessa restriktioner som gäller när det kommer till livsmedlet pasta.  
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Bilaga 1.7  
 
Regler för översättning av grafiska designelement till redesign 
 
Färg  
Alla färgval måste motiveras utifrån teorin.  
 
Fotografier  
Fotografier ska alltid ha en komplimenterande text till, inte stå för sig själv. Fotografier används när 
det är ett specifikt föremål eller händelse som ska förklaras eller visas. Till exempel en specifik sorts 
pasta.  
 
Symboler och illustrationer 
Symboler och illustrationer används för att komplettera eller översätta text. Dessa används när det 
är allmänna föremål eller händelser som ska förklaras eller visas. Till exempel kastrull, måttenheter. 
Piktogram används enligt respondenterna och teorin när det kommer till generella ting, exempelvis 
lök. Widgitsymboler används när mer specifika översättningar görs, exempelvis gul lök.  
 
Text och skriftlig information  
Text ska komplimenteras av en symbol, illustration eller ett fotografi så långt det är möjligt.  
I den mån det är möjligt ska text, fotografier, symboler och illustrationer samspela. Texten ska inte 
vara satt i lägre textgrad än 12pt.  
 
Livsmedelsverket restriktioner 
Dessa översätts till symboler och illustrationer i den mån det går och kompletteras med text. 
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Bilaga 1.8 
 
Deltagarna i fokusgrupperna  
Deltagarna i PMIF har andra namn i verkligheten. 
 
Fokusgrupp 1 PMIF - 17 dec 18.00-18.50  
Anders, 23år 
Anna, 23år 
Malin, 21 år 
Johan, 23 år 
+ en tolk  
 
Fokusgrupp 2 PMIF - 18 dec kl 18.00-19.00 
Lisa, 59år 
Kalle, 26år 
+ två tolk 
 
Fokusgrupp 3 PMIF  - 19 dec kl 08.30 - 09.40 
Eva, 32 år 
Lotta, 34 år  
Karin, 21 år 
Pia, 22 år 
Tove, 47år 
+ tre tolk  
 

 
 
 
Fokusgrupp 1 Normalstörda - 15 dec kl 10.00-10.45 
Steven, 28år 
Maria, 29år 
Malin, 21år 
Emma, 23år 
 
Fokusgrupp 2 Normalstörda - 19 dec kl 21.00-21.50 
Mia, 52 år 
Hans, 53år 
Åsa, 48år 
Jonas, 22år 
 
Fokusgrupp 3 Normalstörda - 20 dec kl 20.10 - 21.00 
Barbro, 59år 
Jusi, 58år 
Eric, 25år 
Hanna, 24år 
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Bilaga 1.9  
 
Mall till fokusgrupperna 
 
Öppningsfrågor  
Hej, vi vill först tacka för att ni är snälla och ställer upp i denna fokusgrupp. Vi tänkte börja med att kort 
presentera oss och berätta varför vi är här. I fokusgrupperna kommer förpackningsdesign vara det centrala, 
alltså layouten så som färger, bilder och texter. Det förekommer Pictogram och Widgitsymboler som är olika 
kommunikationshjälpmedel. Fokusgrupper kommer gå till såhär, först ska vi prata lite allmänt om vad ni 
använder er av för kommunikationssätt och vad ni tycker om förpackningar idag för att sedan titta på två 
olika förpackningar, hur de ser ut och sådant.  
 
1. Är det okej om vi spelar in detta samtal för alla? Det är bara för att vi själva ska komma ihåg vad ni har sagt 
och det skall inte spridas någonstans. Ni kommer alla vara anonyma, vilket innebär att vi inte kommer skriva 
ut ert namn i vår uppsats.  
 
Däremot skulle vi vilja veta hur gammal ni är.  
2. Hur gammal är ni?  
 
De frågor som kommer nedan ställdes till både personer med intellektuell funktionsnedsättning och normalstörda. Det i 
paranteserna är ord som byttes ut vid fokusgrupper för normalstörda.  
 
Introduktionsfrågor  
Det vi först vill säga innan vi börjar är att det inte finns några fel eller rätta svar i den här undersökningen. Ni 
får säga vad ni tycker och tänker, ingenting är fel. Vi har inga lösningar på detta problem och vi har inga svar 
som är självklara.  
 
3. Hur kommunicerar ni på detta boende (vardag/arbetet) med varandra, vad använder ni er av för 
kommunikationshjälpmedel? Är det bilder, symboler, fotografier eller blandat?  
 
4. Tycker ni det är lättast att förstå ett budskap genom att:  
a) att läsa det i textform 
b) titta på symboler eller fotografier 
c) kombinera text och bilder 
d) att höra det 
 
Övergångsfrågor 
Vi ska nu ställa lite frågor om förpackningars design och vad ni tycker om dessa 
 
5. Hur ni handlar er mat, kan ni förklara lite hur det går till? Går ni alla på boendet i grupp eller handlar ni 
själv en och en, handlar ni inte alls? Skulle ni vilja handla själv? (Endast första frågan ställdes till 
normalstörda) 
6. Vad är svårt med dagens förpackningar? Förstår ni allt som står på förpackningarna, till exempel vet ni vad 
de innehåller?  
7. Vad tittar ni på först när ni ser en förpackning i en mataffär? är det till exempel färgen, texten eller bilder? 
8. Tycker ni att det är för mycket information på en förpackning?  
 
Nyckelfrågor 
Nu ska vi visa två förpackningar. En som finns i butik och en som vi har gjort.  
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9. Börjar med alternativ 1, Kungsörnen. 
Framsida 
 a) Vad tror ni är i denna förpackning endast av att titta på framsidan? 
Kortsida 1 
b)Vad finns det för information på denna sida? 
Baksida 
c) Vad finns det för information på denna sida? 
Kortsida 2 
d) Vad finns det för information på denna sida? 
 
Övergripande efter att alla sidor är visade 
10. Vad var lätt att förstå med denna förpackning?  
11. Vad var svårt att förstå med denna förpackning?  
 
12. Efter Kungsörnens förpackning har diskuterats byt till alternativ 2, Redesignade förpackningen 
Framsida 
a)Vad tror ni är i denna förpackning endast av att titta på framsidan? 
Observera hur många som reagerar på QR kod om det är någon som vet vad det är. Om de vet så får de 
skanna och titta på filmen direkt. Annars tas det upp efter alla sidor är diskuterade.  
Kortsida 
b)Vad finns det för information på denna sida? 
Baksida 
c)Vad finns det för information på denna sida?  
Kortsida 
d) Vad finns det för information på denna sida? 
 
Övergripande efter att alla sidor är visade 
13. Vad var lätt att förstå med denna förpackning?  
14. Vad var svårt att förstå med denna förpackning?  
 
Avslutande frågor 
15. Hur vill ni att en förpackning ska se ut, ska det vara mer som Kungsörnen eller som redesignen?   
Båda förpackningarna visas.  
 
16. Skulle ni tycka det var lättare att förstå innehåll och budskap om det var flera förpackningar idag som var 
som den här? Visa enbart Redesignen.  
 
17. Vad var det som var bäst med redesignen?   
a) Widgitsymbolerna. Visa baksidan och peka på Widgitsymbolerna.  
b) Pictogrammen. Visa sida och peka på Pictogrammen.  
c) Filmen. Visa sidan med QR-kod eller peka på skärmen där videon spelades upp.  
d) Kombinationen av dessa.  
 
18. Har ni några idéer på hur det skulle kunna vara på en förpackning för att det skulle vara lättare att 
uppfatta vad det är in en förpackning?  
 
19. Något extra att tillägga om vad som helst?  
 
 


