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Förord
Detta examensarbete gick ut på att skapa en grafisk profil till
idrottsföreningen Falu Basket och utfördes av oss två studenter på
Högskolan Dalarna.
Tanken med arbetet var att hjälpa Falu Basket med deras visuella identitet,
samt att få ökade kunskaper om hur en grafisk profil utformas.
Vi vill tacka deltagarna i enkätundersökningarna och fokusgruppen.
Ett stort tack vill vi också skänka till Anna-Lena Gull, styrelsemedlem i
Falu Basket, som gjort detta arbete möjligt, samt vår handledare Anna
Skogbergs på Högskolan Dalarna, som har varit ett stort stöd under hela
arbetsprocessen.
Skribenterna Malin Gustafsson och Angelica Nilsson i detta arbete
benämner sig själva som ”vi”.
Malin Gustafsson
Angelica Nilsson
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1 Introduktion
1.1 Föreningen och uppdraget
Falu Basket är en basketförening som startade år 1975 i Falun. Föreningen
var stor under 80- och 90-talet men har under senare tid minskat i både
antalet spelare och tränare berättade A. Gull (styrelseledamot, Falu Basket,
personlig kommunikation 28 februari 2017). Idag har föreningen ca 32
aktiva barn, ca 15 aktiva kvinnor och ca 12 aktiva män. Gull berättar vidare
att Falu Basket erbjuder kvalificerad och nivåanpassad basketträning till
barn, ungdomar och vuxna. De riktar sig till alla som är intresserade av
basket i Falun och omkringliggande områden. Föreningens huvudsakliga
målgrupp är ungdomar i föreningen i åldrarna 10–15 år. En ny styrelse
tillsattes säsongen 2016/17 och de vill arbeta för att öka antalet medlemmar
i föreningen och värva fler tjejer till ett eget tjejlag menar Gull. Falu
Basket vill att alla ska känna sig välkomna och få chansen att utvecklas
både psykiskt, fysiskt och socialt enligt Gull. De verkar för allas lika värde
och vill vara ett attraktivt val både för barn och föräldrar. De erbjuder även
medlemmar möjlighet till tränarutbildning och kompetensutveckling
genom SISU idrottsutbildningar och Svenska Basketförbundet förklarar
Gull. Falu Baskets värdegrund är alla människors lika värde och respekt
för individen. Föreningen vill förmedla värdeorden gemenskap, utveckling,
uppmuntran, ledarskap och delaktighet, ”GUULD”.

1.1.1 Falu Baskets mål och vision
Falu Baskets mål är att ha minst fyra aktivt verksamma lag som deltar i ett
seriespel. Föreningens vision är att ha en egen baskethall där medlemmarna
kan få ett socialt umgänge mellan träningarna. De vill även ha ett flertal lag
på både dam- och herrsidan så att den ”basketfeber” som funnits tidigare i
Falun uppstår igen.
Vi fick som uppdrag att redesigna Falu Baskets grafiska profil. Falu
Baskets önskan med redesignen är att den nya grafiska profilen ska ha en
könsneutral logotyp, att hemsidan ska kännas modern, samt att spelarna
ska känna sig stolta i sina träningskläder och matchlinnen och känna
gemenskap enligt A. Gull (personlig kommunikation, 28 februari, 2017).

1.2 Basket
Basket uppfanns av James Naismith i Massachusetts, USA, och den 21
december 1891 spelades historiens första basketmatch (Riksidrottsmuseet,
2016). Idag är basket en av de mest utövade sporterna i hela världen och är
störst i USA (Basket, 2017, 7 februari). Efter fotboll och volleyboll är
basket den tredje största sporten i världen (Riksidrottsmuseet, 2016). I
Sverige är det ca 50 000 som utövar sporten där fördelningen mellan killar
och tjejer är jämn (Svenska Basketförbundet, 2013). Svenska
Basketförbundet har 370 medlemsföreningar indelade i 12 distrikt
(Svenska Basketförbundet, 2013). Ett av dessa distrikt är Norra Svealand
som Falu Basket tillhör (Svenska Basketförbundet, 2016).
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1.3 Falun
Falun är Sveriges 28:e största tätort och ligger i Dalarna (Falun, 2017, 6
juni). Staden har en stor koppargruva där det började brytas malm ca år 800
e.kr. År 1992 lades gruvan ner (Falu koppargruva, 2017, 15 mars) och år
2001 utsågs Falu Koppargruva till ett världsarv (Falu gruva, 2015). Enligt
sägnen var det getabocken Kåre som hittade koppargruvan (Falu gruva,
2014) och han används idag i flera logotyper till företag och föreningar i
Falun. Något Falun är väldigt stolta över är ett häckande berguvspar som
bor vid gruvan (Falu gruva, 2016). Berguven är Dalarnas landskapsdjur
och år 1950 blev den fridlyst (Berguv, 2017, 12 maj). År 1993 anordnades
skid-VM i Falun och arrangörerna ville då uppmärksamma den
utrotningshotade berguven. Det gjordes då en maskot i form av en berguv
som fick namnet Bubo efter Bubo Bubo som är berguvens latinska namn
(NEWS, 2015).

1.4 Grafisk profil
En grafisk profil är till för att upprätthålla ett företags image. Imagen är
den uppfattning omvärlden har om företaget och profilen ska spegla hur
företaget vill bli uppfattat av omgivningen (Hinn & Rossling, 1994).
Bergström (2015) beskriver liknande som Hinn och Rossling tre begrepp
som ett profilprogram fokuserar på, identiteten är vad företaget är, visionen
är dit företaget vill komma i framtiden och profilen är hur företaget vill bli
uppfattat. Han förklarar också att det är viktigt att ha en väl genomarbetad
profil då den kan främja ett företag både på kort och lång sikt. Det ger en
positiv bild av företaget och bidrar med en samhörighetskänsla både internt
och externt (Bergström, 2015). Ett företags grafiska profil kan
sammanställas i en grafisk manual.

1.4.1 Grafisk manual
En grafisk manual är en sammanställning av en grafisk profil. För att ett
företag ska veta hur det ska handskas med grafiska element som ingår i den
grafiska profilen skapas en grafisk manual (Smajic, 2011). Manualen ska
fungera som ett redskap till människor som inte är grafiskt kunniga, att
kunna hantera den grafiska profilen på ett acceptabelt sätt (Smajic, 2011).
En grafisk manual består av flera beståndsdelar vilka anpassas efter
företagets önskemål och behov. Smajic (2011) listar bl. a. följande
beståndsdelar som är relevanta för föreliggande rapport.
Logotyp. Företagets logotyp i flera varianter samt regler för hur den ska
appliceras i olika sammanhang.
Typografi. Den typografi som ska användas av företaget. I den grafiska
manualen ska det visas exempel på rubriksättning. Brödtext och andra
förekommande textelement och hur de ska användas.
Färgpalett. Är en presentation av de färger som ska användas i
kommunikationssammanhang. Visas enskilda men gärna även som
exempel på tillämpningar.
Grafiska element. Grafiska element hjälper till att förstärka
associationerna till ett företag.
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Regler för webbsidan. Det är viktigt med tydliga anvisningar på hur
webbsidan ska utformas och hanteras så att den följer samma regler som
övriga beståndsdelar.

1.4.2 Logotypens utformning
Logotypen är företagets kärna och ska harmoniera med företagets
värderingar och värdeord (Bergström, 2015). Det är viktigt att ge
logotypen en karaktär för att den ska bli lätt att känna igen och skilja sig
från mängden skriver Bergström (2015). Genom att sträva efter en tidlös
logotyp säkras livslängden betydligt mot en logotyp som är trendig eller
tidsbunden (Bergström, 2015).
Airey (2015) anser att logotyper ska skapas i svartvita färger tills slutet av
designprocessen, då det blir lättare att fokusera på designidén utan färger.
Ikon, index, symbol. Innan en logotyp skapas är det viktigt att veta hur
den kommer att tolkas av omgivningen. Enligt Bergström (2015) finns det
tre olika typer av tecken; ikoner, index och symbol. Ikoner avbildar
verkliga objekt för att det ska vara lätt att förstå vad de föreställer och
betyder (Bergström, 2015). Det kan till exempel vara en bild på ett
fågelhuvud som indikerar att det är en fågel. Ett index är något som går att
tolka utifrån en egenskap hos ett objekt. Ett exempel på detta kan vara ett
fågelbo som för tankarna till en fågel (Bergström, 2015). Symbolen
påminner om ikonen, men är ett tecken som måste läras in för att förstås
(Bergström, 2015). Ett exempel på symboler skulle kunna vara vårt alfabet
(Bergström, 2015).

1.4.3 Färger
Människan bedömer och uppfattar färger i omgivningen med naturen som
referens enligt Bergström (2007). Färger påverkar och väcker känslor,
framkallar tankar, minnen och associationer, samt får människan att
reagera (Bergström, 2007). Människors associationer mellan föremål och
färger är unika för varje individ till en viss utsträckning, men har också
gemensamma associationer som blivit inlärda genom utbildning enligt
Bergström (2007). Människans syn på färger är förhållandevis konstant
men också kultur, personlighet, ålder, kön, bakgrund, och sinnesstämning
påverkar individers färgupplevelse (Bergström, 2007).
Varma och kalla färger. Färger aktiverar nervsystemet enligt Bergström
(2007). Varma färger är stressande och kan utnyttjas för att stimulera
människor i monotona miljöer. Kalla färger har en lugnande inverkan på
människor och används därför i aktiva miljöer för att behålla ett mentalt
fokus (Bergström, 2007). Vid fysisk upphetsning kan varma färger
provocera aktiva känslor, medan kalla färger inte gör det enligt Clarke och
Costall (2007).
Färgkombinationer. Människan reagerar på färger i den omgivande
miljön och kan därför inte reagera på en färg i taget enligt Bergström
(2007). Kombinationen av vit och blå färg anses vara en kall
färgkombination i Sverige enligt Li (2009).
Blå. Enligt Bergström (2007) betraktas blå som en kall färg i Sverige.
Färgen är förknippad med låga ångestnivåer och relateras därför till
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fredlighet, lugn och bekvämlighet (Clarke & Costall, 2007). Blått ger ett
prestigefyllt intryck skriver Karl Ryberg i sin bok om Levande Färger
(1991). Genom undersökningar har det kommit fram till att den globala
favoritkulören huvudsakligen är blå (Ryberg, 1991). Färgen valdes i stort
sett oberoende av ras, ålder, kön eller yrke. Blå färg är enligt Hinn och
Rossling (1994) en mjuk, tillbakasträvande och passiv färg.
Vit. Vit färg relateras med positivitet, men också döden fast på ett mer
stillsamt sätt (Clarke & Costall, 2007). Vit färg är motsatsen till svart färg
skriver Clarke och Costall (2007).
Svart. Enligt Clarke och Costall (2007) är svart en färg en symbol för död,

ondska och illvilja. Svart förknippas med ord som ”stark”, ”dålig”,
”dominerande”, och ”kraftfull” (Clarke & Costall, 2007) och svart färg är
motsatsen till vit färg. Clarke och Costall (2007) anser att den svarta färgen
är populär i marknadsföring då den också relateras till makt och mystik.
Grå. Grå är en svag och neutral färg som allmänt uppfattas saknar känslor
enligt Clarke och Costall (2007).

1.4.4 Typografi
Enligt Hyndman (2016) har varje teckensnitt en egen personlighet som
framkallar känslor hos läsaren på en undermedveten nivå. Hon menar att
människans hjärna är en ”mönstermatchningsmaskin” som på så vis känner
igen teckensnitt genom dess unika utformning. Hjärnan registrerar
teckensnittets utseende och jämför det med vad den tidigare sett för att
sedan katalogisera det i minnet (Hyndman, 2016). Om en logotyp eller ett
teckensnitt en gång har blivit igenkänningsbar genom dess
teckensnittsutseende, behöver inte hjärnan läsa vad det står för att veta vad
det handlar om (Hyndman, 2016).
Teckensnittens utformning hjälper människan att göra olika val (Hyndman,
2016). En advokatbyrå som har en logotyp som ger ett seriöst och stabilt
intryck kommer sannerligen att väljas framför en advokatbyrå med en
logotyp som ger ett lekfullt och ansvarslöst intryck.
Enligt Hyndman (2016) är ord som anges i versaler och gemener mer
lättläst än ord som anges i endast versaler. Hur ord är formade
utseendemässigt har en stor inverkan på hur de uppfattas, en mjuk rundad
nedåtböj på ett ord ger en ledsam känsla, medan en mjuk rundad uppåtböj
ger en positiv känsla enligt Hyndman (2016). Balanserade och rundade
former på ett ord ger en vänlig känsla. Teckensnitt med sanseriffer som
t.ex. Futura anses ge en modern känsla (Hyndman, 2016).

1.5 Kvinnlig och manlig design
Vad som uppfattas vara maskulint eller feminint styrs av den aktuella
uppfattningen enligt Fagerström (2010). Den aktuella uppfattningen
omformas konstant av relationer mellan människor och vårt inlärda
beteende. Det som uppfattas feminint är många linjer, snirklig design och
krusiduller men även vitt, rosa, varma färger och mjuka former
(Fagerström, 2010). Maskulint uppfattas saker som är stålgråa, blå eller
svarta liksom enkelhet, kantiga former och kalla färger (Fagerström, 2010).
Uppfattningen om en design är feminin eller maskulin påverkas av
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människans ideal och mål. Människans inlärda uppfattning kan också
förstärka om designen är feminin eller maskulin. (Fagerström, 2010).

1.6 Problemformulering och frågeställning
När arbetet påbörjades hade Falu Basket ingen sammansatt grafisk profil.
De hade en logotyp, matchlinnen och en hemsida där all information om
föreningen fanns. Hemsidan var senast uppdaterad 2013 och layouten
behövde förnyas och moderniseras enligt A. Gull (personlig
kommunikation 28 februari 2017). Den grafiska profilen var bristfällig och
gjorde det svårt för föreningen att marknadsföra sig och att nå sina mål och
visioner.
Syftet med undersökningen var att sammanställa en redesign av Falu
Baskets grafiska profil i en grafisk manual. Den grafiska manualen
underlättar för Falu Basket att kunna följa och förstå hur de ska kunna
fortsätta arbetet med att stärka sin image.
Den huvudsakliga frågeställningen är:
• Hur kan Falu Baskets grafiska profil moderniseras så att den
attraherar målgruppen, medlemmar i föreningen mellan 10 och 15
år?
Delfrågor som ställdes var:
• Hur ska Falu Baskets logotyp utformas för att vara könsneutral?
• Hur ska Falu Baskets profilkläder utformas för att attrahera
målgruppen och särskilja sig från deras konkurrenter?
• Vilken teckensnittskombination passar till den framtagna
logotypen för användning på en webbsida?
En bra logotyp ska fungera i både svartvitt och i färg enligt Airey (2015)
Falu Baskets befintliga logotyp skulle bli otydlig i svartvitt. Det finns olika
varianter av logotypen vilket ger ett oseriöst och osammanhängande
intryck av föreningen. Orange och blå är komplementfärger som
neutraliserar varandra och blir en ointressant färgkombination enligt
Helweg, Asplund och Friberg (2011). Falu Baskets blåa färg är inte heller
definierad till en specifik blå färg. De använder två olika
teckensnittsfamiljer, mekan och skript, i olika teckengrad vilket ger en
osammanhängande hierarki. Vi ansåg att det inte fanns någon tydlig
linjering i logotypen då texterna bl.a. överlappar varandra. Linjerna i
basketbollen går inte ända ut till kanten och är inte formade efter hur en
verklig basketboll ser ut, vilket ger ett platt intryck. Den svarta dalahästen
tillför ingenting i logotypen, se figur 1.

Figur 1
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Två varianter av Falu Basket befintliga logotyp.

Falu baskets befintliga matchlinnen saknar logotyp och har ingen
specificerad blå färg, se figur 2.

Figur 2

Falu Baskets befintliga profilkläder.

Enligt A. Gull (personlig kommunikation 28 februari 2017) upplevs den
befintliga hemsidan som omodern (se figur 3). Den var dyster med den
mörka bakgrunden och de svartvita bilderna i headern. Bilderna i headern
gav olika intryck och samspelade därför inte med varandra. Det stod även
”Basket i Falun” i ett teckensnitt som inte återkom i logotypen eller i
övriga delar på hemsidan.

Figur 3
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Falu Baskets befintliga hemsida.

1.7 Projektmål
Föreningen ville att deras grafiska profil skulle bli mer sammanhängande
och attraktiv. Målet var därför att skapa en sammanhängande grafisk profil
som sammanställs i en grafisk manual och är modern, könsneutral och
attraherar Falu Baskets målgrupp, ungdomar 10–15 år. Den grafiska
manualen skulle innehålla:
• Logotyp
• Teckensnitt
• Färgvärden
• Profilkläder i form av matchställ och träningsställ.
A. Gull (personlig kommunikation 28 februari 2017) poängterade att
föreningens medlemmar ska känna sig stolta i sina profilkläder.

1.8 Avgränsningar
För att avgränsa arbetet låg fokus främst på logotypen men också på val av
profilkläder i form av träningsställ och matchställ, samt teckensnitt till
hemsidan. Falu Basket ville behålla den blåa färgen som
igenkänningsfaktor, men nyansen togs fram i CMYK, RGB och pantone.
En mockup för en ny hemsida skapades för att kunna testa de valda
teckensnitten på grafiskt kunniga. Mockupen var ett önskemål från
styrelsen men dess utformning testades inte i den här undersökningen. Inga
övriga tryckmaterial togs fram.
Falu Basket använde IdrottOnline och på IdrottOnlines hemsida fanns
ingen manual till hur deras verksamhetssystem fungerar. De erbjuder
istället utbildningar, som vi inte hade möjlighet att genomföra. Av dessa
skäl skapades endast en mockup till Falu Baskets nya hemsida.
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2 Metod
2.1 Sless’ sjustegsmetod
David Sless metod var underlag för denna studie. Metoden bygger på 7
steg (se figur 4), men endast de fem första stegen följs i denna
undersökning. Sless sjustegsmetod är ett bra sätt att se om den nya
designen blir en förbättring av den gamla designen (Sless, 2008).

Figur 4

Sless sjustegsmetod.

Undersökningen började på det första steget (Scoping) med en
semistrukturerad intervju med en av Falu Baskets styrelsemedlemmar för
att få en uppfattning om uppdraget. I det andra steget (Benchmarking)
gjordes omvärldsanalyser i form av research på hemsidor och logotyper,
samt visuella innehållsanalyser på logotyper och matchställ från
basketdistriktet Norra Svealand för att ta reda på det nuvarande läget. I det
tredje steget (Prototyping) togs de första förslagen fram till Falu Baskets
modernisering av sin grafiska profil. I steg fyra och fem (Testing,
Refining) testades och förbättrades de framtagna förslagen med bl.a. av
enkätundersökningar.

2.2 Litteraturstudie
Webbsökningar på Google, Google Scholar och DiVA gjordes för att finna
relevant underlag till undersökningen. Litteratursökning utfördes genom att
studera litteratur från Högskolan Dalarnas bibliotek, Falu Stadsbibliotek
och Ludvika Stadsbibliotek. Sökord som användes var bland annat;
djupintervjuer, enkätundersökning, semantisk differential, forms meaning,
forskning om former, form, form design, logo design, logo symbols,
symbols, geometri, geometriska, geometriska former psykologi, geometri
psykologi, gestaltpsykologi.

2.3 En semistrukturerad intervju med
styrelsemedlem
En semistrukturerad intervju med styrelsemedlemmen Anna-Lena Gull
(ledamot i Falu Baskets styrelse) utfördes enligt rekommendationer från
Bryman (2011). Syftet var att få en uppfattning av Falu Baskets
värderingar och vilka mål de hade med redesignen av den grafiska profilen.
Intervjun spelades in och transkriberades, den ägde rum i form av ett
personligt möte hemma hos Anna-Lena Gull (se bilaga 1).
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2.4 Visuell innehållsanalys
2.4.1 Visuell innehållsanalys: Logotyper
En lista över basketlag i basketdistriktet Norra Svealand hämtades från
basket.se (Svenska Basketförbundet, u.å.). Sökmotorn Google användes för
att ta reda på vilka föreningar som var aktiva. De föreningar som inte
hittades eller som inte hade uppdaterat hemsidan under hösten 2016 eller
senare, ansågs vara inaktiva och uteslöts från undersökningen. Syftet var
att kunna göra en visuell innehållsanalys av basketlagens logotyper. Även
logotyper tillhörande bollsporter i Falun undersöktes, hämtade från hitta.se
(u.å.), för att ge Falu Basket ett unikt utseende. Inspiration till
utformningen av logotypen inhämtades från College basket i USA
(FoxSports, u.å.), se bilaga 5.
En visuell innehållsanalys gjordes över de basketlogotyper som fanns i
Norra Svealand (se bilaga 2). Det hade varit önskvärt att även göra detta
över logotyper från College basket i USA men på grund av tidsbrist
granskade vi endast dem. Färg som användes på stora delar av logotyperna
ansågs vara den dominerande färgen och antecknades. I analysen
undersöktes även vilka logotyper som använde sig av seriffer, sanserifer,
mekaner eller scripter. Dessutom analyserades hur texten var utformad, om
den var i en båge, horisontal eller vinklad i horisontell eller lodrät riktning.
Kantlinjer på bokstäver eller på hela logotypen kartlades. Med kantlinje
syftar vi på att en tunn linje omsluter objektet i en annan färg än vad
objektet har. Om logotyperna innehöll en basketboll eller ett mönster som
associeras till en basketboll antecknades det. En maskot innebar att ett djur
fanns med i logotypen. Symboler ansågs vara de figurer som var
asymmetriska eller symmetriska. De logotyper som ansågs vara emblem
hade en utsmyckning eller sköldliknande form runt resterande delar av
logotypen.

2.4.2 Visuell innehållsanalys: Profilkläder
En visuell innehållsanalys över matchlinnen tillhörande basketföreningar i
Norra Svealand genomfördes (se bilaga 10). Syftet var att ta fram
information om hur Falu Basket skulle kunna särskilja profilklädernas
utseende från konkurrenternas, men också för att få kännedom om hur
basketkläder var utformade i Norra Svealand.
Det som undersöktes var om logotyp, sponsorer och spelarens siffra fanns
med på matchlinnet, samt vilka placeringar de hade. De var placerade
enligt alternativen; till vänster, mitten eller höger på bröstet och till vänster,
mitten eller höger på den nedre delen av linnet eller placerad över hela
linnet. Med kategorierna ”till vänster, mitten och höger på bröstet”
menades att logotypen, sponsorerna eller spelarens siffra var placerade på
dessa ställen, men i mindre storlek. Med kategorin ”placerad över hela
linnet” menades att logotypen, sponsorerna eller spelarens siffra täckte den
större delen av bröstet. Riktlinjerna vänster och höger var sedda från
spelarens synvinkel. Det togs reda på om det fanns övriga element på linnet
som exempelvis detaljer i form av ränder, kantlinjer etc. Det antecknades
även om matchlinnet var helfärgat eller flerfärgat. Övriga element räknades
inte som en egen färg.
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2.5 Enkätundersökning
2.5.1 Enkät till föreningens medlemmar
Målgruppen fick en pappersenkät utformad efter Fiskes (2013) teori om
semantisk differential (se bilaga 8). För att kunna utföra undersökningen på
målgruppen ungdomar under 15 år inleddes enkäten med ett
samtyckesformulär till föräldrarna (se bilaga 7). Åtta frågor ställdes till
varje logotyp som visades i enkäten. Till övriga medlemmar i föreningen
gjordes en webbenkät med samma utformning som pappersenkäten. En
länk till webbenkäten skickades till styrelsen via en Facebook-konversation
(se bilaga 6) och de skickade i sin tur länken vidare till resterande
medlemmar i föreningen. Respondenternas svar utlovades vara anonyma i
undersökningen.

2.5.2 Webbenkät till grafiskt kunniga
En webbenkät utfördes på grafiskt kunniga där syftet var att ta reda på
vilket rubriktextteckensnitt och brödtextteckensnitt som passar bäst ihop
och vilken kombination som samspelade bäst med logotypen (se bilaga
14). Webbenkäten lades ut i en Facebookgrupp för grafiska studenter på
Högskolan Dalarna. Facebookgruppen hade 105 medlemmar, men det var
svårt att avgöra hur många som var aktiva. Varje rubriktextteckensnitt
testades mot alla brödtextteckensnitt placerade på mockupen.
Teckensnitten testades på en mockup i form av en hemsida eftersom det
främst var på webben Falu Baskets teckensnitt skulle användas.
Respondenternas svar utlovades vara anonyma i undersökningen.

2.6 Fokusgrupp
För att ta reda på vad målgruppen föredrog gällande profilkläder gjordes en
intervju i form av en fokusgrupp med 3 deltagare från föreningen i åldrarna
10–15 år. Föräldrarna till de som deltog i fokusgruppen fick skriva på ett
samtyckesformulär. Fokusgruppen utformades efter Dahlin-Ivanoff och
Holmgrens (2017) rekommendationer från boken Fokusgrupper. Enligt
Bryman (2011) är fokuserade intervjuer i form av fokusgrupper en
kvalitativ intervjumetod som går ut på att respondenter tillsammans i grupp
får diskutera specifika frågeställningar. Frågor om hur profilkläderna skulle
utformas diskuterades och det framgick att matchställ var prioriterat för
dem. Syftet med metoden var att få större förståelse för vad målgruppen
ansåg var profilkläder och hur de ville att de skulle utformas. Mötet med
fokusgruppen spelades in och transkriberades, se bilaga 12.

2.7 Material och utrustning
Vid utformning av skisser och den grafiska manualen användes
programvaror som Adobe InDesign CC, Adobe Illustrator CC och Adobe
Photoshop CC. Vid utformniningen av enkätundersökningar användes
Google Drives Google formulär och Adobe InDesign CC.
Falu Basket använder IdrottOnlines verksamhetssystem till sin hemsida.
Det är ett verksamhetssystem där all administration och kommunikation
inom föreningen sker (IdrottOnline, 2016). En research gjordes för att ta
reda på hur andra idrottsföreningar använder sig av IdrottOnline i syfte att
kunna skapa en mockup att testa teckensnitten på.
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3 Resultat
3.1 Scoping: En semistrukturerad intervju med
styrelsemedlem
Enligt A. Gull (personlig kommunikation 28 februari 2017), ville styrelsen
att det nya materialet skulle ge ungdomarna en känsla av tillhörighet och
skulle vara anpassad för både killar och tjejer. I redesignen ville styrelsen
även bevara igenkänningen för Falu Basket genom att behålla den blåa
färgen. A. Gull (personlig kommunikation 28 februari 2017) berättade
även att Falu Basket tillhörde Norra Svealand och i den regionen fanns
motståndarlagen. Hon berättade också att de ville förnya hemsidans
utseende och utformning av träningskläder i form av linne och shorts. Det
skulle synas på logotypen att den tillhör ett basketlag och gärna knyta an
till Falun. A. Gull (personlig kommunikation 28 februari 2017) ville att
fokus skulle ligga på ungdomarna i föreningen, de som var i åldrarna 10–
15 år.

3.2 Logotyp
3.2.1 Benchmarking: Logotyper
På basket.se (Svenska Basketförbundet, u.å.) togs det fram en lista med 36
basketlag tillhörande Norra Svealand. Efter granskningen kvarstod 29
aktiva föreningar. Av dessa fanns det 21 föreningar med logotyper att
använda till den visuella innehållsanalysen (se bilaga 2). Även bollsporter i
Falun granskades och det kunde tas ut 5 stycken logotyper (se bilaga 4).
Visuell innehållsanalys: Logotyper. Den dominerande färgen som
användes hos 33 % av logotyperna var röd. Orange användes hos 24 % och
svart hos 19 % av logotyperna (se figur 5). Blå användes endast hos 9 % av
logotyperna, vilket motsvarade två logotyper av de 21 som analyserades.

Figur 5
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Resultat för den dominerade färgen på logotyper i Norra
Svealand.

Fyra logotyper använde sig av flera teckensnittsfamiljer och blev därför
antecknade flera gånger. Sanserifer användes hos 36 % av logotyperna och
38% använde sig av seriffer. Mekaner användes hos 20 % av logotyperna
och seriffer hos 16 % av logotyperna. De teckensnittsfamiljer som
kombinerades i en och samma logotyp var sanserifer och mekaner, sanserif
och seriff, sanserif och script. Resultaten visas i bilaga 3.
Även textens utformning kunde förekomma i två varianter på en och
samma logotyp och antecknades därför flera gånger. Horisontal text
användes hos 33 % av logotyperna. Texten hade en böjd utformning hos
21 % motsvarande 8 logotyper, medan 15 % var vinklade. Det förekom en
kantlinje på bokstäverna hos 21 % av logotyperna och kantlinje runt
logotypen tillämpades på fyra logotyper motsvarande 15 %. Resultaten
visas i bilaga 3.
Basketbollen användes hos 47 % motsvarande 14 logotyper. Även olika
detaljer kunde förekomma flera gånger i en och samma logotyp och
antecknades flera gånger. Maskot användes bara hos 17 % motsvarande 5
logotyper. Resultaten visas i bilaga 3.
Granskning av bollsporter i Falun: Logotyper. Av de logotyper
som granskades var tre logotyper utformade som emblem och två som en
maskot (se bilaga 4). De som använde sig av en maskot var IBF Falun och
Falun HK. De använde Kåre som maskot vilket är en symbol för Falun och
Falu Koppargruva. De resterande logotyperna (emblemen) upplevdes något
gammalmodiga och hade ingen direkt koppling till Falun som stad.
Granskning av College basket: Logotyper. Många logotyper i USA
använde sig av aggressiva och fartfyllda maskotar i form av olika djur (se
bilaga 5). De använde ofta tjocka och kraftfulla teckensnitt (mekaner) och
de flesta logotyper hade två färger, en primärfärg och en sekundärfärg.

3.2.2 Prototyping: Logotyper
Första utkastet innehöll fem olika logotyper (se figur 6). Inspiration hämtad
från College basket i USA gjorde att tre av logotyperna innehöll djur i olika
utföranden. Teckensnitten var också inspirerade från College basket i USA,
vilket blev en igenkännande faktor för sportintresserade som kopplar
teckensnittet till basket (Hyndman, 2016). Två bollsporter i Falun (se
bilaga 4) använde djur (maskotar) i sina logotyper, förslagen fick därför
inte påminna om dem. De två resterande logotyperna (logotyp nummer 4
och 5) innehöll symboler associerade till basket då styrelsen enligt A. Gull
(personlig kommunikation 28 februari 2017) ville att det skulle synas att
logotypen tillhörde ett basketlag. Den blåa färgen i logotyperna var
bestämd av Falu Basket och fick inte frångås. Samtliga logotyper innehöll
både runda former och kanter för att uppnå könsneutralitet enligt
Fagerström (2010).
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Figur 6

Logotypförslag 1.

3.2.3 Testing and Refining: Utvärdering och förbättring
av logotypförslag 1
Testing. Logotyperna skickades till styrelsen via en Facebookkonversation,
se bilaga 6. Logotyp nummer 3, 4 och 5 (se figur 6) var omtyckta av några
men styrelsen var ändå i stort sett enig om att logotyperna med maskotar
upplevdes för aggressiva och ovälkomnande (se bilaga 6). Någon tyckte att
de tilltalade killar mer än tjejer och önskade att få en mer könsneutral
logotyp. De två övriga logotyperna (logotyp 4 och 5) var omtyckta då de
upplevdes mer könsneutrala men de ville se att symbolen och texten
samarbetade mer med varandra.
Refining. Det lades fokus på symboler istället för maskotar (se figur 7),
förutom ett undantag (logotyp nummer 6), med förhoppning att den skulle
attrahera styrelsen mer än de tidigare logotyperna innehållande maskotar
hade gjort. Enligt den visuella innehållsanalysen var det ett fåtal
basketlogotyper i Norra Svealand som innehöll en maskot, användning av
en maskot kunde därför vara ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna.
De övriga logotyperna innehöll symboler, basketbollar och bara text. Den
orange färgen användes för att associera till den orangefärgade
basketbollen. Samtliga logotyper innehöll både runda former och kanter för
att uppnå könsneutralitet enligt Fagerström (2010) och teckengraden
anpassades efter logotypens utformning.
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Figur 7

Logotypförslag 2.

3.2.4 Testing and Refining: Utvärdering och förbättring
av logotypförslag 2
Testing. Nya logotyper skickades till styrelsen i Facebookkonversationen.
De logotyper styrelsen tyckte bäst om var logotyp nummer 15, 16 (se figur
7). Trots det var styrelsen inte helt nöjd och bad om logotyper innehållande
en berguv.
Refining. Sex nya logotyper togs fram innehållande en berguv, se figur 8.
Berguven är Dalarnas landskapsdjur och ansågs passa bra att använda till
Falu Basket. Det var dock viktigt att berguven inte påminde om skid-VM:s
Bubo. Eftersom det redan fanns två bollsporter i Falun som använder sig av
Kårebocken var det inte ett alternativ. Den orange färgen användes för att
associera till den orangefärgade basketbollen. Även dessa logotyper
innehöll både runda och kantiga former för att uppnå könsneutralitet enligt
Fagerström (2010).
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Figur 8

Logotypförslag 3.

3.2.5 Testing and Refining: Utvärdering och förbättring
av logotypförslag 3
Testing. Styrelsemedlemmarna var positiva till logotyperna innehållande
berguven. Favoriterna var logotyp nummer 20, 21, 22 (se figur 8). De
berguvar som hade fart i sig var mer omtyckta än de som var stillastående
(se bilaga 6).
Refning. Utifrån styrelsens kommentarer och våra egna kunskaper om
logotypers utformning utsågs åtta förslag att testas på målgruppen och
övriga medlemmar i föreningen (se figur 9).

Figur 9
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De logotyper som valdes att testa på föreningens medlemmar.

3.2.6 Testing and Refining: Test av utvalda logotyper på
målgrupp och övriga medlemmar i föreningen över
15 år
Testing. I enkäterna till Falu Baskets medlemmar fanns olika
svarsalternativ. Svarsalternativen ”Ja, absolut!” och ”Ja” ansågs vara
positiva, svarsalternativet ”Nja” ansågs vara neutralt och svarsalternativen
”Nej” och ”Nej, inte alls!” ansågs vara negativa. Logotyperna som ingick i
undersökningen finns i figur 9. De som deltog i enkätundersökningen
delades vid sammanställningen in i kategorierna; killar 9–25 år, tjejer 9–25
år, män 30–60+ år och kvinnor 30–60+ år. Det fanns inga medlemmar i
åldrarna 26–29 år.
Skulle du vilja ha logotypen på dina träningskläder?
Mer än hälften av både de yngre och de äldre i föreningen var positiva till
logotyp nummer 10 visar tabell 1.
Tabell 1 – Andel respondenter som skulle vilja ha logotyp nummer 10 på
sina träningskläder.

Logotyp nummer 5 var ingen favorit hos någon i föreningen. Hos killarna
var det 56% som var negativa (se bilaga 9) och hos tjejerna var det hela
86% (se bilaga 9). För kvinnorna var det 89 % som var negativa (se bilaga
9) men hos männen var det 28 % som var positiva och 14 % som var
negativa (se bilaga 9).
Av killarna var det 43 % som var positiva till logotyp nummer 4 (se bilaga
9) medan det var 43 % av tjejerna som var negativa till den (se bilaga 9).
Både för kvinnorna och männen var det 43 % som var positiva till att bära
logotypen på träningskläderna, men för kvinnorna var det 29 % som var
negativa (se bilaga 9) och bara 14 % av männen som var negativa (se
bilaga 9).
Tabell 2 visar att killarna var mycket positiva till logotyp nummer 7. Hos
tjejerna var det mindre än hälften som var positiva till logotypen och
samma var det för kvinnorna. Det var strax över hälften av männen som
var positiva till den.
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Tabell 2 – Andel respondenter som skulle vilja ha logotyp nummer 7 på
sina träningskläder.

Logotyp nummer 16 var mindre omtyckt av de yngre i föreningen men
desto mer omtyckt av de äldre, se tabell 3.
Tabell 3 – Andel respondenter som skulle vilja ha logotyp nummer 16 på
sina träningskläder.

Killarna var positiva till logotyp nummer 3 med 68 % (se bilaga 9) och hos
tjejerna var det 57 % som var positiva (se bilaga 9). Dock fick den ett
negativt svar av kvinnorna med 86 % (se bilaga 9). Av männen var det 43
% som inte ville bära logotypen och 28 % som var positiva till det (se
bilaga 9).
Tabell 4 visar att logotyp nummer 22 attraherade både killarna och tjejerna
i föreningen men för de äldre var den inte lika populär.
Tabell 4 – Andel respondenter som skulle vilja ha logotyp nummer 22 på
sina träningskläder.

Logotyp nummer 21 var omtyckt av killarna i föreningen visar tabell 5.
Tjejerna var mindre positiva till den och de äldre hade ett litet antal som
var positiva till logotypen.
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Tabell 5 – Andel respondenter som skulle vilja ha logotyp nummer 21 på
sina träningskläder.

Passar logotypen till Falu Basket?
Tabell 6 visar att alla i föreningen tyckte att logotyp nummer 10 skulle
passa till Falu Basket.
Tabell 6 – Andel respondenter som tycker att logotyp nummer 10 passar till
Falu Basket.

Logotyp nummer 5 uppskattades inte lika mycket då enbart 31 % av
killarna var positiva och 31 % som var negativa (se bilaga 9) medan 43 %
av tjejerna var negativa till den (se bilaga 9). Hos kvinnorna var det hela
57 % som var negativa (se bilaga 9) och endast 43 % av männen var
positiva (se bilaga 9).
56 % av killarna var positiva till logotyp nummer 4 (se bilaga 9) medan det
var 43 % av tjejerna som var neutrala, dock var det 29 % som var negativa
och 28 % som var positiva (se bilaga 9). 43 % av kvinnorna var positiva
och 28 % var negativa till logotypen (se bilaga 9). Männen var neutrala
med 57 % som svarade ”nja” (se bilaga 9).
Tabell 7 visar att logotyp nummer 7 ansågs av killarna passa bra till Falu
Basket. För övriga i föreningen var den inte lika populär.
Tabell 7 – Andel respondenter som tycker att logotyp nummer 7 passar till
Falu Basket.

I tabell 8 framgår det att logotyp nummer 16 inte var lika populär hos de
yngre i föreningen som hos de äldre i föreningen.
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Tabell 8 – Andel respondenter som tycker att logotyp nummer 16 passar till
Falu Basket.

Föreningens yngre medlemmar tyckte om logotyp nummer 3 då 74 % av
killarna (se bilaga 9) och 57 % av tjejerna var positiva till den (se bilaga 9).
Det var 86 % av kvinnorna som var negativa till den (se bilaga 9). För
männen var det 57 % som var negativa till den (se bilaga 9).
Tabell 9 visar att logotyp 22 var omtyckt av killarna och flera tjejer gillade
den men var också neutrala. Hos Kvinnorna var det fler som var negativa
än positiva till den medan ungefär hälften av männen var positiva eller
neutrala.
Tabell 9 – Andel respondenter som tycker att logotyp nummer 22 passar till
Falu Basket.

Resultatet för logotyp nummer 21 visas i tabell 10 och logotypen var
omtyckt av majoriteten av de yngre i föreningen. För de äldre var den inte
lika mycket omtyckt.
Tabell 10 – Andel respondenter som tycker att logotyp nummer 21 passar
till Falu Basket.

Tycker du logotypen känns modern? De logotyper som ansågs vara
mest moderna av killarna var logotyp nummer 7 med 94% och logotyp
nummer 22 med 75 % (se bilaga 9). Tjejerna ansåg att logotyp nummer 10
och 22 var mest moderna som båda fick 86 % (se bilaga 9). Kvinnorna
tyckte logotyp nummer 10 var modernast med 86 % (se bilaga 9). Den som
kommer efter var logotyp nummer 7 på 43 %. Logotyp nummer 10 ansågs
vara modern då den fick 71 % av männens röster och logotyp 7 och 16 fick
43 % vardera (se bilaga 9).
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Tycker du logotypen passar till killar, tjejer eller både killar och
tjejer? Av de 8 logotyper som testades var det 6 stycken som inte
upplevdes könsneutrala enligt enkätundersökningen (se bilaga 9). Dessa
logotyper var logotyp nummer 10, 5, 4, 16, 3 och 21.
Vilken logotyp tycker du bäst om?
De logotyper som var mest omtyckta i föreningen var logotyp nummer 21,
10, 7 och 16.
Tabell 11 – Antal respondenter som tyckte bäst om de olika logotyperna.

Refining. Efter resultaten från enkätundersökningen började den nya
logotypen ta form i frimärksskisser, se figur 10. Det fanns logotyper som
inte upplevdes könsneutrala enligt enkätundersökningen, bland annat
logotyp nummer 10. Trots det valde vi att utforma den nya logotypen efter
logotyp nummer 10 och 22 då de var de populäraste bland föreningens
medlemmar. Logotyp nummer 22 ansågs vara modern bland de yngre i
föreningen medan logotyp nummer 10 ansågs vara modern bland de äldre.
Framställningen tog dock en annan riktning mot logotyp nummer 7 i
utformningen då den var populär hos många i målgruppen. Den logotypen
ansågs vara modern av både de yngre och de äldre i föreningen.
Logotypens slutliga utformning baserades på logotyp nummer 7, 22 och 21
och ses i figur 11.
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Figur 10

Framtagandet av den slutgiltiga logotypens frimärksskisser.

Figur 11

Slutgiltiga logotypen till Falu Basket.

3.3 Profilkläder
3.3.1 Benchmarking: Profilkläder
En granskning av de hemsidor som var uppdaterade år 2016 eller senare
utfördes och resultatet blev 13 föreningar med matchlinnen (se bilaga 10).
Av dessa matchlinnen genomfördes en visuell innehållsanalys och
dessutom genomfördes en fokusgrupp med styrelsemedlemmar.
Visuell innehållsanalys: Profilkläder. 85 % av de 13 föreningarna
hade logotypen på matchlinnet (se bilaga 11). 50 % av föreningarna hade
logotypen placerad över hela bröstet, medan de resterande hade den
placerad på bröstet till vänster i mindre storlek. 69 % av föreningarna hade
sponsorer med på matchlinnet och av dessa hade 59 % placerat sponsorer
på bröstet till höger och 25 % hade placerat sponsorerna på mitten av
bröstet. 85 % av föreningarna hade med spelarnas siffror på matchlinnet.
Det framgick av resultatet att det var vanligast att placera spelarens siffra i
mitten på bröstet då 55 % hade det. 25 % hade siffran placerad på vänster
sida av bröstet. Alla 13 föreningar hade övriga element i form av bl. a.
ränder och kantlinjer på matchlinnet. Enfärgade matchlinnen dominerade
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med 92 %, då endast en förening hade flera färger på linnet. Resultatet för
den visuella innehållsanalysen visas i bilaga 11.
Fokusgrupp: Profilkläder. Det var viktigt för ungdomarna att få
matchställ i form av linne och shorts (fokusgrupp, Falu Basket, personlig
kommunikation 28 mars 2017), därför fokuserades frågorna till
fokusgruppen på det. Logotypen ville fokusgruppen placera stort över
bröstet på linnet, samt på sidan av shortsen. De ville att spelarens namn och
siffra skulle placeras på baksidan av linnet. Siffran skulle finnas med på
shortsen. Matchstället skulle vara helfärgat, men innehålla högst två färger.
Det var delade meningar inom fokusgruppen gällande övriga element, då
en deltagare ansåg att det skulle vara ränder på matchtröjan medan en
annan deltagare ansåg att det inte skulle finnas ränder alls. Fokusgruppen
ville att matchstället skulle vara helblått med någonting vitt på kragen,
logotypen skulle vara vit och inte svart. Sponsorerna ville fokusgruppen
placera längst ner på ryggen eller på sidan av linnet.

3.3.2 Prototyping: Profilkläder
Vi tog fram två varianter baserade enbart på fokusgruppens önskemål (se
figur 12 och 13). Fokusgruppen ville att vi skulle göra matchställ istället
för träningskläder, så fokus lades på det. Vi tog endast fram skisser på
matchlinnen. Den blåa färgen i var bestämd av Falu Basket och fick inte
frångås.
Deltagarna i fokusgruppen ville ha logotypen stort över bröstet på linnet
och blev därför placerad där. Siffran placerades på ryggen tillsammans med
spelarens namn efter fokusgruppens önskemål. Båda förslagen blev
helfärgade då fokusgruppen ville ha helfärgade linnen utan övriga element
(fokusgrupp, Falu Basket, personlig kommunikation 28 mars 2017) det
som skiljde dem åt var mudden runt halsen och armarna. Det första
förslaget fick tre ränder medan det andra förslaget fick en tjock rand. De
enda färgerna som användes var blå och vit då det var en önskan från
fokusgruppen att högst använda två färger. Den blåa färgen var bestämd av
Falu Basket och fick inte frångås. Plats för sponsorerna följde
fokusgruppens förslag, på ryggens nedre del.

Figur 12
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Första varianten på matchställ.

Figur 13

Andra varianten på matchställ.

3.3.3 Testing and Refining: Profilkläder
Utifrån de två första förslagen diskuterade vi med varandra och tog fram
ett slutgiltigt resultat (se figur 14). Utformningen baserades på
fokusgruppens önskemål och resultaten från den visuella
innehållsanalysen, samt på skisserna i prototypingskedet. Enligt den
visuella innehållsanalysen var det vanligt med helfärgade matchställ och
beslut togs att matchstället skulle bli tvåfärgat och det adderades en form
av en fjäder (från logotypen) på bägge sidor av linnet för att frångå
konkurrenterna. Vi valde att utforma matchstället i färgerna blå och vit då
den blåa färgen var ett krav att använda från styrelsen. Trots att
färgkombinationen anses vara kall enligt Li (2009) ansåg vi att det ändå
var den bästa färgkombinationen för Falu Basket, då det var Falu Baskets
befintliga färgkombination. Den blåa färgen kommer även att passa bra till
Falu basket då den ger ett prestigefullt intryck enligt Ryberg (1991) vilket
kan leda till att Falu Baskets medlemmar kan känna sig stolta i sina
matchställ, som var en önskan från styrelsen enligt A. Gull (personlig
kommunikation 28 februari 2017). Den breda randen i mudden vid halsen
valde vi att behålla, men tog bort den vid armarna.

Figur 14

Slutgiltiga matchlinnet.

3.4 Teckensnitt
3.4.1 Benchmarking: Teckensnitt
Vi hämtade inspiration från två IdrottOnline hemsidor, svensk handboll
(u.å.) tillhörande Svenska Handbollsförbundet, Svensk Elithandboll och
Svenska Hansbollslandslaget AB och Öviks tennisklubb (u.å.). Bild på
dessa hemsidor finns i bilaga 13.
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3.4.2 Prototyping: Teckensnitt
Efter researchen av IdrottOnline hemsidor utformades en mockup. Vi valde
ut olika rubriktexteckensnitt och brödtexteckensnitt att placera på
mockupen i en webbenkät att testa på grafiskt kunniga. De teckensnitt som
vi valde ut var alla sanseriffer med rena linjer, vilket anses ge en modern
känsla enligt Hyndman (2016).
Mockupen på Falu Baskets hemsida utformades med en bild i bakgrunden
föreställande aktiva basketspelare (se figur 15). Bilden hade ett blått
bakgrundslager liknande svenskhandboll.se hemsida. Mittendelen av
mockupen där text och bilder placerades fick en vit bakgrund liknande
Öviks tennisklubbs hemsida precis som valet av logotypens placering. Vi
valde ut tre rubrikteckensnitt och tre brödtextteckensnitt att testa på den
utformade mockupen i en webbenkät (se bilaga 14). De olika teckensnitten
var Futura medium (rubrikteckensnitt 1), Helvetica bold (rubrikteckensnitt
2) och Meiryo bold (rubrikteckensnitt 3), Trebuchet MS regular
(brödtextteckensnitt 1), Candara regular (brödtextteckensnitt 2) och
AppleGothic regular (brödtextteckensnitt 3) (se figur 16 och 17).

Figur 15 Mockupen som teckensnitten testades på.

Figur 16
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De rubriktextteckensnitt som valdes ut att testa på grafiskt
kunniga, alla med samma teckengrad.

Figur 17

De brödtextteckensnitt som valdes ut att testa på grafiskt
kunniga, alla med samma teckengrad.

3.4.3 Testing and Refining: Teckensnitt
Webbenkäten besvarades av 19 personer, 74 % kvinnor och 26 % män. 14
stycken var i åldrarna 18–25 år och 5 stycken var i åldrarna
26–30 år.
Resultatet visar att brödtextteckensnittet nummer 2 var det teckensnitt som
uppfattades som mest lättläst (se bilaga 15). Det var också det teckensnitt
som överlägset passade bäst till samtliga rubrikteckensnitt. Därför
presenteras endast resultaten där brödtexteckensittet kombineras med de
olika rubriktextteckensnitten, resterande resultat finns i bilaga 15. De
positiva svaren är sammanlagda procent för de som svarade ”ja” och 2 ”ja,
absolut” i enkäten och de negativa svaren är den sammanlagda procenten
för de som svarade ”nej” och ”nej, inte alls”.
63,2 % var positiva till kombinationen rubrikteckensnitt 1 och
brödtextteckensnittet 2, ingen var negativ till den och slutsumman
(63,2-0) hamnade på 63,2 %. Om kombinationen samspelade bra ihop med
logotypen var det 42,1 % av respondenterna som var positiva till, mot
10,6 % som var negativa till kombinationen, detta gav ett slutresultat
(42,1-31,5) på 31,5 %. Resultaten visas i bilaga 15.
Kombinationen rubriktextteckensnitt 2 med brödtextteckensnitt 2 fick
73,7 % positiva svar, mot 5,3 % negativa svar och gav en slutsumma på
68,4 %. Dessa två teckensnitts samverkan med logotypen fick 42,1 %
positiva svar, mot 21,1 % negativa svar och hamnar på 21 % i slutresultat
(42,1-21,1). Resultaten visas i bilaga 15.
63,2 % var positiva till kombinationen rubrikteckensnitt 3 och
brödteckensnitt 2, mot 26,3 % som var negativa vilket gav en slutsumma
på 36,8 %. Om kombinationen fungerade bra med logotypen var det
52,6 % som var positiva, mot 26,3 % som var negativa och gav ett
slutresultat (52,6-26,3=26,3) på 26,3%.
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4 Diskussion
Syftet med undersökningen var att sammanställa redesignen av Falu
Baskets grafiska profil i en grafisk manual. Innehållet i manualen skulle
vara modernt, könsneutralt och attrahera målgruppen, medlemmar i
föreningen i åldern 10–15 år. Den grafiska manualen ska hjälpa Falu
Basket att stärka deras image.

4.1 Logotypen
Enligt Clark och Costall (2007) anses blå vara en lugnande färg, därför
tvekade vi till att använda den blåa färgen. Resultatet av den visuella
innehållsanalysen för logotyper i Norra Svealand visade att röd och orange
var vanligt förekommande i logotyper. Vi blev därför mer positiva till den
blåa färgen då det var ett bra sätt att särskilja Falu Basket från konkurrenter
och enligt Ryberg (1991) är blå en prestigefull färg.
Att förmedla föreningens värdeord; gemenskap, utveckling, uppmuntran,
ledarskap och delaktighet var svårt, därför inriktades undersökningen på
vad som önskades av styrelsen och föreningens medlemmar utifrån
enkätundersökningen.
Basketbollen i logotypen skulle göra det lätt för åskådare att associera till
ett basketlag, som var en önskan från styrelsen. Den visuella
innehållsanalysen pekade på att ett fåtal basketföreningar tillämpade en
maskot i sin logotyp. Resultatet i enkätundersökningen på Falu Baskets
medlemmar visade att målgruppen var mer positiv till en maskot i
logotypen och utformades därefter. Det var dock viktigt att inte utesluta de
äldre i föreningen då flera av dem satt i styrelsen och utan styrelsens
samtycke skulle logotypen inte användas. Därför utformades logotypen
stilrent, trots maskoten, då enkätundersökningen visade att de äldre
attraheras mer av stilrena logotyper. Förhoppningsvis skulle den nya
logotypen även tilltala de äldre.
Enligt enkätundersökningen på Falu Baskets medlemmar visade det sig att
bl.a. logotyp nummer 10 (se figur 9) ansågs passa killar bäst och var därför
inte könsneutral. Trots det utgick utformningen från den logotypen då den
var populär hos flera av föreningens medlemmar och ansågs vara modern.
Logotyp nummer 10 skulle kombineras med logotyp nummer 22 (se figur
9) då även den var omtyckt och bedömdes vara modern. Utformningen tog
dock en annan riktning och började likna logotyp nummer 4 (se figur 9).
Detta då den fick många röster av killarna i föreningen som utgjorde det
största antalet svar på enkäten, 16 stycken. Logotyp nummer 7 upplevdes
vara könsneutral och modern av alla i föreningen.
Den slutgiltiga logotypen utformades detaljrikt med runda former vid
berguvens vingar för att ge den en mer feminin känsla då Fagerström
(2010) anser att runda former är feminint. Även basketbollens runda form
bidrog till en mer feminin känsla. Logotypen blev helblå och överlag
enkelt utformad, vilket kunde upplevas maskulint (Fagerström, 2010).
Även texten hade kantiga former, vilket kunde upplevas vara maskulint.
Förhoppningen var att dessa detaljer i designen skulle ta ut varandra och
göra logotypen könsneutral. Det var svårt att fastställa om logotypen blev
könsneutral då människans inlärda uppfattning påverkar vad som upplevs
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vara könsneutralt (Fagerström, 2010). Genom att ge logotyptexten en
rundad uppåtböjd form upplevs den vara positiv och vänlig (Hyndman,
2016).
Genom att välja ett teckensnitt till logotypen med en design som är vanligt
förekommande i sportlogotyper i USA, kunde troligtvis Falu Baskets
logotyp lätt associeras med sport, då denna typ av utseende redan känns
igen av många sportintresserade (Hyndman, 2016). Den visuella
innehållsanalysen visade att mekaner användes i liten omfattning i
logotyper av basketföreningar i Norra Svealand, vilket blev valet av
teckensnittsfamilj på Falu Baskets nya logotyp. Genom att använda ett
teckensnitt till logotypen med ett utseende som särskiljer Falu Baskets
utseende från konkurrenternas ansågs vara bra då det gjorde att Falu Basket
blev unika och stack ut ur mängden. Utformningen av texten var också ett
val för att särskilja Falu Baskets logotyp från konkurrenternas där det var
vanligare med horisontal text.

4.2 Profilkläder
I utformningen av profilkläderna fokuserade vi på matchställ då det
önskades av fokusgruppen och var det som kunde undersökas i
omvärldsanalysen. Den visuella innehållsanalysen för matchställ i Norra
Svealand visade att den största delen hade helfärgade linnen. Den nya
designen till Falu Baskets matchställ särskilde sig från konkurrenterna då
färgerna blå och vit var jämnt fördelade över linnet. Eftersom linnets
färgval särskilde sig från konkurrenternas placerades logotypen utifrån
fokusgruppens önskemål, trots att den placeringen var vanlig för Norra
Svealands basketföreningar. Placeringen av sponsorerna på linnet utgicks
från fokusgruppens önskemål. Om spelarens siffra och namn var placerade
på ryggen var svårt att få en uppfattning om i den visuella
innehållsanalysen, men eftersom den önskan kom från fokusgruppen
placerades siffran och namnet där.
Genom att välja ett teckensnitt med ett utseende, som är vanligt
förekommande på matchställ och i sportlogotyper i College basket, till
spelarens siffra på Falu Baskets profilkläder, kunde troligtvis de associeras
med basketsporten, då denna typ av utseende redan känns igen av många
sportintresserade (Hyndman, 2016). Namnet på spelaren fick samma
teckensnitt som logotypen.

4.3 Teckensnitt
Eftersom brödtextteckensnittet Candara regular var mest omtyckt av
deltagarna i alla frågor i webbenkätundersökningen valde vi att använda
det teckensnittet till mockupen på hemsidan till Falu Basket. Däremot
valde vi ett annat teckensnitt, Calibri regular, till att användas i den
grafiska manualen då det var snarlikt Candara regular, men hade mer jämnt
utformade siffror än vad Candara regular hade.
Till rubriker valde vi rubrikteckensnittet Futura medium att användas trots
att deltagarna i webbenkätundersökningen tyckte att rubrikteckensnittet
Meiryo bold passade bäst ihop med logotypen. Eftersom kombinationen av
rubrikteckensnittet Meiryo bold och brödtextteckensnittet Candara var
minst omtyckt av deltagarna ansåg vi det vara mer lämpligt att använda
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Futura medium som var mest omtyckt tillsammans med
brödtextteckensnittet Candara regular, vilket innebar att
rubriktextteckensnittet Futura medium var mer omtyckt än
rubriktextteckensnittet Helvetica bold.
Eftersom det inte går att använda sig av verktyg i CSS, som kan justera
tillriktning, avstavningar och kerning valde vi att ha med teckensnitt i
undersökningen som redan hade stora mellanrum och mycket luft för att
göra teckensnitten mer lättlästa på hemsidan (Torberger, 2011). Det
resulterade också i att det slutgiltiga teckensnittet som valdes till hemsidan
var ett brödtextteckensnitt som redan hade stora mellanrum och mycket
luft för att göra informationen på hemsidan mer lättläst.

4.4 Metodreflektion
Undersökningen begränsades till Falu Baskets medlemmar och grafiskt
kunniga trots att det fanns en risk att inte få in tillräckligt många svar för
att undersökningen ska bli acceptabel enligt Brymans riktlinjer (2011).
Tanken från början var att inkludera mellanstadieskolor i
enkätundersökningen, men då det ansågs vara en större risk för bortfall
begränsades undersökningen till basketföreningens medlemmar, detta i
hopp om att medlemmarna i föreningen var mer motiverade att delta i
undersökningen än utomstående då.

4.4.1 Semistrukturerad intervju med styrelsemedlem
En nackdel med intervjun som metodval var att informationen endast kom
från en persons synvinkel även om hon talade för hela styrelsens tycke.
Tanken från början var att inkludera fler styrelsemedlemmar i en
gruppintervju, men det var näst intill omöjligt att få alla samlade till en
intervju inom rimlig tid. Det ledde i sin tur att undersökningen blev
försenad då det blev två oplanerade korrekturvändor som hade kunnat
undvikas. Om åsikter från samtliga medlemmar i styrelsen hade
framkommit från början hade dessa korrekturvändor inte behövts och
arbetsprocessen hade gått snabbare.
Fördelen med att använda en intervju med styrelsemedlemmen Anna-Lena
Gull som metodval var att det gav en direkt källa om föreningen och deras
mål, då informationen på deras hemsida uppdaterades senast år 2013.
Under intervjun fanns barn närvarande, vilket kan ha påverkat
undersökningen enligt Bryman (2011), då han menar på att den omgivande
miljön kan ha en inverkan på intervjuns riktning.
Han påstår också att det finns en risk med att använda intervju som
metodval, då förvrängningar vid transkriberingen kan ha uppstått. För att
minimera den risken spelades intervjuerna in. Även felaktiga svar kan ha
uppstått om frågorna var oklart formulerade.

4.4.2 Enkäter
Bryman (2011) förklarar att en enkät innebär att respondenter på egen hand
fyller i ett formulär och svarar på frågor. Det är ett billigt metodval som går
snabbt att administrera (Bryman, 2011) och passade därför bra till denna
undersökning då det fanns en angiven tidsram.
Vid enkäter som metodval finns en stor risk för bortfall. För att minska
bortfall följdes Brymans (2011) riktlinjer för hur en enkätundersökning bör
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utformas. Han menar på att enkäter borde ha en utformning som är lätt att
följa och förstå för att responterna ska vilja fullfölja enkäten. Enkäterna
bestod till den största delen av slutna frågor, då öppna frågor kan öka
risken för ”enkättrötthet” hos respondenterna enligt Bryman (2011). Han
antyder att enkäter överlag bör hållas så korta som möjligt, då korta enkäter
brukar ha ett lägre bortfall. Han skriver också att det finns en risk för att
respondenterna missar att besvara alla frågor i enkäterna, vilket gör att
resultatet i undersökningen kan bli missvisande. En tydlig introduktion
fanns med i enkäten enligt Brymans riktlinjer (2011) där syftet med
undersökningen förklarades, samt varför det var viktigt att respondenten
svarade på enkäten.
Enkätundersökning på föreningens medlemmar. Enligt Bryman
(2011) kan antalet svar i enkätundersökningen mäta hur bra resultatet är.
Hans riktlinjer är att över 85 % av deltagarna ska ha svarat för att få ett
utmärkt resultat på undersökningen. Om 70–85 % har svarat på
undersökningen är resultatet bra. För att resultatet ska vara acceptabelt
måste 60–70 % av deltagarna ha svarat på enkätundersökningen. Om
50–60 % av deltagarna har svarat är resultatet knappt godkänt och om
under 50 % av deltagarna har svarat är resultatet oacceptabelt. Av de 59
medlemmarna i Falu Basket samlades sammanlagt 37 svar in från
enkätundersökningen. Detta ger ett resultat på 62,7 % och var därför ett
acceptabelt resultat enligt Bryman (2011).
För att undvika bortfall närvarade vi under enkätundersökningen med
ungdomarna i Falu Baskets förening, om något skulle vara oklart. Flera av
ungdomarnas föräldrar var inte på plats under enkätundersökningen och
kunde därför inte fylla i samtyckesformuläret vilket resulterade i en del
bortfall. Detta medförde en skevhet i resultatet, då det inte gick att avgöra
om respondenterna som besvarat enkäten skiljer sig från de som inte har
besvarat den (Bryman, 2011). Fördelen med att använda en enkät utformad
som en semantisk differential var att den gav en djupare förståelse för vad
medlemmarna ansåg om förslagen.
Logotypförslagen som demonstrerades i enkätundersökningen var skapade
i Adobe Illustrator CC för att styrelsemedlemmarna och deltagarna i
undersökningen lättare skulle kunna förstå hur logotyperna såg ut, detta då
det kan vara svårt för en icke grafiskt kunnig att se logotyperna utformning
i enbart handritade skisser. I enkätundersökningen hade det varit bättre om
alla logotyper var svartvita då Airey (2015) anser att färg inte har någon
betydelse för hur bra en logotyp är utformad. De färgade logotyperna kan
ha påverkat deltagarnas svar.
Webbenkätundersökning på grafiskt kunniga. Det var färre män
(26 %) än kvinnor (74 %) som deltog i webbenkätundersökningen vilket
kan ha vinklat resultatet.
Enkätundersökningen följde Brymans (2011) riktlinjer om att ha kort enkät
för att minska bortfallet då webbenkäten endast hade 9 frågor, men
eftersom enkäten innehöll många bilder, kan den ha upplevts vara lång.
En fördel med webbenkäten var att respondenterna kunde besvara enkäten
när de ville (Bryman, 2011). De kunde dock inte få hjälp om något var
oklart (Bryman, 2011). Bilderna som var med i enkäten hade dålig
upplösning och kan ha påverkat respondenternas svar, då enkätverktyget
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inte gav oss möjlighet att använda bättre bilder.

4.4.3 Fokusgrupp
Undersökningen var beroende av om medlemmarna var villiga att delta och
en svårighet var att få alla samlade samtidigt. En fokusgrupp bör ha ett
deltagarantal på 6–9 personer enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017).
10 ungdomar var till en början villiga att ställa upp, men bortfall skedde då
endast 3 deltog. Det blev därför få åsikter och kan ha gett ett skevt resultat.
För att deltagarna skulle vara aktiva under hela mötet anpassades frågor
och tonläge efter dem. Deltagarna kunde diskutera fritt vilket gav
information som inte var förutspådd. För att diskussionen inte skulle ta en
annan riktning fanns förbestämda frågor.
En risk fanns om föräldrarna inte hade skrivit under samtyckesformuläret,
då det hade gjort undersökningen svårare att genomföra. Därför gavs det
tydlig information till föräldrarna innan undersökningen.

4.4.4 Visuell innehållsanalys
Visuell innehållsanalys: Logotyper.
Färger tolkas olika från person till person enligt Bergström (2007), vilket
kan ha påverkat resultatet. Nyanserna av gul och orange var snarlika
varandra i vissa logotyper och kan ha bedömts felaktigt.
Visuell innehållsanalys: Profilkläder. I den visuella
innehållsanalysen av matchställ hos konkurrenter i Norra Svealand valdes
att inte undersöka om spelarnas namn fanns på linnet. Bilder på de
konkurrerande lagens matchställ kunde endast granskas framifrån då det
inte gick att få tag på bilder på konkurrenternas matchställ bakifrån. Detta
resulterade i att analysen var bristfällig då både fram- och baksida skulle
designas till profilkläderna.
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5 Slutsatser
Syftet med undersökningen var att sammanställa redesignen av Falu
Baskets grafiska profil i en grafisk manual. Den huvudsakliga frågan var:
hur kan Falu Baskets grafiska profil moderniseras så att den attraherar
målgruppen, ungdomar mellan 10 och 15 år. Delfrågor var: hur ska Falu
Baskets logotyp utformas för att vara könsneutral? Hur ska Falu Baskets
profilkläder utformas för att attrahera målgruppen och särskilja sig från
deras konkurrenter? Vilken teckensnittskombination passar till den
framtagna logotypen för användning på en webbsida. Projektmålet var
bland annat att den grafiska manualen skulle innehålla logotyp, teckensnitt,
färgvärden samt profilkläder, under arbetets gång lades det även till
grafiska element och ett designförslag till en förbättrad hemsida.
Det var viktigt för Falu Basket att logotypen blev könsneutral, modern och
tilltalande för målgruppen. Det framkom av undersökningen att
målgruppen ville ha en logotyp innehållande en maskot. Den slutliga
logotypen fick därför en maskot i form av en berguv som önskades av
styrelsen. Styrelsen ville att logotypen skulle ge associationer till en
basketförening, därför utformades en basketboll i logotypen (se figur 15).
Den slutliga logotypen blev en kombination av logotyp nummer 22 och 21
(se figur 9), men utformningen påminner om logotyp nummer 7 (se figur 9)
som ansågs vara både könsneutral och modern av alla i föreningen. Den
blåa färgen var redan bestämd av styrelsen, men nyansen blev i CMYK
(cyan: 88, magenta: 78, gul: 0, svart: 0) med färgprofilen Coated
FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) och i sRGB (röd: 0, grön: 18, blå: 247).
Profilklädernas utformning fokuserades på matchställ efter fokusgruppens
önskemål. Vi tog ett beslut att behålla matchställ skiss nummer 2 (se figur
13) att använda som träningställ till Falu Basket vilket A. Gull ansåg var
mer aktuellt för föreningen.
Teckensnittsvalet Futura medium användes som rubrikteckensitt i den
grafiska manualen. Det är ett modernt teckensnitt enligt Hyndman (2016)
och kommer även användas till Falu Baskets hemsida. Candara regular
ansågs passa bäst ihop med Futura och kombinationen passade bra med
Falu Baskets nya logotyp och kommer användas som brödtext på
hemsidan. Till den grafiska manualen användes Calibri regular som
brödtext då dess siffror är raka i jämförelse med Candara regular.
Det togs även fram grafiska element som var delar av logotypen, vingen
eller en enskild fjäder. Mockupen på hemsidan som användes för att testa
teckensnitt på grafiskt kunniga valde vi att behålla som designförslag till en
förbättrad hemsida till Falu Basket. Vi tog även fram en design till ett
diplom efter styrelsens önskemål.
Resultaten från undersökningen gav oss underlag att skapa en väl
genomarbetad grafisk profil i form av en grafisk manual som var
sammanhängande, modern, könsneutral och tilltalade målgruppen (se
bilaga 16).
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Bilaga/Bilagor
Bilaga 1 – Transkribering från intervju
Intervju med Anna Lena Gull.
Intervjuare Angelica Nilsson och Malin Gustafsson.
Datum: 2017-02-28
Anna Lena: På hemsidan har ni säkert redan varit inne och titta på, men jag
har fått reda på lite mer här senast av en som, det har vart lite high
chaparall. Det här är ju det som finns på alla lag kläder och sådant idag,
men tydligen, och det visste jag inte om, den här hemskingen (pekar på
logotypen) den vart framtagen för två år sedan, det var någon som sa ”ja
men vi har ju precis tagit fram en ny logga”. Vi bah va? Så vi tänkte att vi
gör lite myteri mot det. Det här är ju ja, jag vet inte, jag ska inte.
Angelica: Ja det finns nog mycket att göra.
Anna Lena: Ja, det känns ju som att det är nog kanske ingen som har, jag
vet inte heller, men någon form av kunskap bör ju den ha haft som har gjort
den då den har fått ihop det i en bild sådär.
Malin: Men det går ju att förbättra som sagt.
Anna Lena: Ja och den här är ju inte, det här är ju det enda stället som den
finns på, på hemsidan. De visste inte ens om, han som var ordförande sa
”ja just det, jo men vi gjorde ju det där”, så den är egentligen liksom som
en parentes i historien kan jag känna.
Ni bad om lite, det finns ju en, få se vart jag har den då. Här. Svenska
basketbollförbundet har ju en hemsida som man kan gå in och kolla lite på
om ni söker på basket.se heter det, så finns det olika distrikt. Den här
hemsidan är skitsvår att hitta på om man letar efter någonting. Det finns i
alla fall där distrikten och vi hör ju till norra Svealands BDF.
Angelica: Och där går det att se vilka andra basketlag som finns liksom?
Anna Lena: Ja, men tyvärr som sagt så är den jävligt dålig så om man går
in på norra Svealand här då till exempel, så måste man gå in så, så hittar
man våra föreningar och då kan man liksom inte se en lista, det hade ju
varit fiffigt. Nu måste man liksom välja en förening och det finns liksom,
det är både stort och smått här. Som om man ser, ja men Uppsala basket är
en stor förening, nu plockade jag upp det tidigare, men Sala
basketbollförening har jag svårt att tro att de ens har någon verksamhet
idag. Vi kan kolla bara för skojs skull.
Malin: Jag skriver upp det där.
Anna Lena: Basket.se kan du, ja här finns det egentligen ingenting det här
är ju bara en spegling från BDF. Ja men där har de ju något, ja men det här
tror jag inte är, men det jag har plockat fram, de som egentligen är närmast
oss, och det är ju Borlänge basket till exempel, de har ju gjort, det här är ju
någon som har gjort (pekar på deras logotyp) kunnat något i alla fall. De
har ju ett rätt trevligt, den är ganska enkel då, de har ju rätt trevligt gjort nu
med kläder och så, de har mörka, de är svarta eller mörkbruna eller så och
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så det trycket på och det är rätt schysst faktiskt. Sedan har vi en annan som
Ockelbo basket, de har inte gjort mycket på sitt på länge ser man ju till
exempel. Uppsala basket är väl kanske uppdaterad där för 15 år sedan
kanske, men de är ju stora som förening. Aros basket Västerås, de har ju
mer det där emblemet som IBF Falun.
Malin: Vi har kikat lite på det också för att se vad som finns och sådär.
Angelica: Vi har kollat mycket i USA och hur de ser ut där.
Anna Lena: Ja precis och de är ju lite annorlunda. Ja.
Malin: Ludvika, det är där jag kommer ifrån.
Anna Lena: Ja, jag är mycket och jobbar i Ludvika så det är liksom. Så här
är ju ingenting gjort. Det är massa gamla KFUM föreningar som har några
sådana där gamla loggor, här är Gävle till exempel. Här är väl något mer
sorts NHL stuk, de har väl gått i konkurs Sundsvall Dragons då. De är ju
Östersunds basket det här är ju de andra som jag kan se. Det finns ju nästan
tre grupper, de som inte har gjort något alltså KFUM föreningarna, där är
det något jättegammalt. Sedan är det här, där Borlänge basket går in liksom
in samma typ av någon sorts svensk stil om man säger då, och sedan är det
ju dom där emblem varianterna. I Örebro har vi ytterligare en variant.
Känns ju inte riktig som att den hittar hem i.
Malin: Den kändes som en byggfirma tycker jag.
Angelica: Ja eller hur!
Anna Lena: Ja det hade ju kunnat varit den där snickaren.
Malin: Står och snickrar upp något.
Angelica: Ja, men eller hur, det ser lite ut som det.
Anna Lena: Ja men av de som jag har bläddrat mellan är de här de enda
som har nyttjat siluetten eller så, sedan kanske inte den gör sig så himla väl
på om man tänker på, det är ju mest kläder som logotypen syns på det blir
ju inte så mycket annat så det lär ju i första hand se schysst ut på plaggen.
Malin: Det är det vi tänker fokusera mycket på också.
Anna Lena: Så det var ju lite snabb orientering, det är liksom både högt
och lågt, det finns på olika nivåer då och det är ju det man ser om man
tänker på Borlänge, där ser man ju att de har ju också börjat göra något
omtag nu, på något sätt, och så är det de här gamla som snurrar på, och så
kan man väl titta på elitserien för där får man väl tänka sig att de har en
liten annan profilering.
Angelica: Det är bra, vi ska kika lite mer på det där också.
Malin: Ja, men vi kan väl berätta lite om vad vi har tänkt göra och sådär.
Anna Lena: Ja, men gör det.
Malin: I och med att det är ett examensarbete så måste vi liksom ha
motivering för allting vi gör och kunna säga varför vi gör det och sådär. Vi
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tänkte att vi kommer att ta fram tre logotyper utifrån det vi har pratat om
idag och sedan visa upp det för dig och se vad du tycker och sådär, och
sedan göra en enkätundersökning med alla medlemmar i klubben där vi
visar upp de här logotyperna, så får de säga va de tycker om det och sen, ja
i och med att vi vill göra den där enkätundersökningen så måste vi ha ett
samtyckesformulär till alla barns föräldrar som är under 15 år.
Anna Lena: Kan man tänka sig att man gör den undersökningen i samband
med en träning om man tar en diskussion där, det hade varit enklare, jag
tror ni får bättre svar då.
Malin: Ja, vi hade tänkt det också för vi ska skapa ett profilprogram utifrån
vad de säger i enkätundersökningen och sedan ha en fokusgrupp med barn.
Angelica: Som det stod i det dokumentet som du skickade så stod det att
det var barn upp till 12 år som var er målgrupp.
Anna Lena: Ja, eller egentligen upp till 15 är väl de där grupperna som är,
eller 14 år. Sedan är det ju de som är över, det är sådana som har hängt med
lite grann, de är väl kanske inte på väg riktigt någonstans, utan de är de här
yngre som vi gör det här för.
Angelica: För de är ju dem som är målgruppen då som vi vill träffa och ha
en så kallad fokusgrupp med och då sitter vi, först så har vi tänkt göra
enkätundersökningen och då ska vi bara kolla, vi har ju tre logotyper och
ska kolla vilken av dem som är favorit. Sedan får vi fram en logotyp av
dem, det kanske blir att vi gör om en, så att vi gör en fjärde logotyp, och
den här fjärde logotypen kommer vi att göra ett grafiskt profilprogram
kring då, och då placera den på kläder och göra det liksom snyggt och det
är det vi kommer att diskutera då i fokusgruppen. Vi kommer att lägga
fram förslag på olika kläder och liksom höra vad ungdomarna tycker, vilka
kläder tycker ni speglar er liksom eller är.
Malin: Vad de skulle vilja ha på sig.
Angelica: Precis. Så därför blir det två olika sorters metoder så det är väl
det vi tänkte att vi kommer ju komma då antagligen till en träning och göra
den här fokusgruppen och det var därför vi tänkte att enkäterna ska gå vid
sidan av, därför vi tänkte att vi kunde skicka mail eller så till deltagarna.
Anna Lena: Jag tror ju att, vi har ju inga riktiga, vi har ju mailadresser till
föräldrar men vi har märkt att när man skickar mail, det funkar inte, vi får
dra allt på sms för att liksom få koll, så egentligen, ett alternativ hade ju
varit att ni skriver ut och så ger vi det i händerna på dem så får de lämna in.
Malin: Det vore ju nästan ännu bättre, för då vet vi att det inte, att alla kan
svara.
Angelica: Ja, men precis och då blir det ju som du säger att alla är på plats.
Det blir en annan sak då.
Anna Lena: Vi har träningar tisdagar och fredagar och då har vi den mindre
gruppen mellan fem och sex och den större sex och sju, så det är mellan,
där i de krokarna sedan när ni ska planera in en fokusgrupp.
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Angelica: Då skulle vi ju nästan kunna göra en fokusgrupp, alltså om man
tar typ efter de små, att det blir en fokusgrupp med dem då och sen efter de
stora så får vi två fokusgrupper, en för varje.
Anna Lena: Ja, det vore väl bra och det är nog bra att separera dem också,
för det kan, blir kanske så att se små inte säger så mycket när de stora
börjar prata.
Angelica: Nej, men precis.
Malin: Då tänkte väl vi fråga lite om föreningen vad, om du kan beskriva
lite kort fattat vad ni står för.
Angelica: Beskriv föreningen lite kortfattat.
Anna Lena: Jo, det var ju som jag har sagt tidigare, vi har ju gjort ett omtag
nu på föreningen och vill liksom, ska få liv i den igen. Den har ju varit
väldigt stor på 80-talet. De hade flera lag per åldersgrupp till och med det
var en jätte verksamhet. Det var anställda liksom, men jag tror
basketsporten generellt var väldigt stor i Sverige. Nu har det ju kommit
innebandy som kanske har tagit över ganska mycket. Styrelsen för i år är
nästan, det finns bara en person som är med från förra året så alla de andra
har mer eller mindre försvunnit, någon är väl med och hjälper till men det
är liksom nytt folk. Vi har nya tränare och nya lag framförallt och Erik som
skulle vart med idag han är ny från i år och det är han och jag och sedan en
kille som heter Johan Hägg som håller i de här minsta lagen, och så har vi
en kanadensisk tjej som heter Megg, som vi precis har fått med in också, så
det är liksom nytt på tränarsidan också.
Malin: Hur många är det som sitter i styrelsen?
Anna Lena: Vi är alldeles för stor styrelse, jag tror vi är sju stycken. Vi är
för många egentligen men vi har bland annat en man från Stockholm som
är med och stöttar, som är, som har varit med på glansdagarna här då, som
är lite aktiv i förbundet och är väldigt aktiv på alla möjliga ställen, ett
proffs styrelseledamot egentligen. Han är ju, han har kommit med mycket
nya idéer liksom om hur vi ska ta grepp för att få in mer ungdomar och
liksom kanske bygga mer kring en, det här är inget som är spikat men det
finns såna idéer att liksom bygga kring en hall. Att göra den lite mer till en
baskethall och försöka få väldigt många tider där istället för att vara
utspridda över hela stan liksom och kunna börja bygga gemenskap och det
är väl dit som vi vill komma. Att man ska känna gemenskap över lag
gränserna, att det ska vara kul och hänga i hallen och att man ska kunna
känna att “ah de har träning, jag kan också gå dit och vara med” liksom. Vi
fick feedback från en förälder att det tycker det är så bra att barnen kan
komma och prova en, två och tre gånger liksom och vissa kan sluta och så
kan man börja mitt i säsongen också. Så vi har inte det här att du måste
anmäla dig i augusti och sen så är det en fast grupp. Utan det rör sig folk
och det tycker de är jätte, så det är liksom den där enkelheten att alla ska
känna sig välkomna, så att det inte, det är klart någonstans har vi väl en
liten grupp som är kärngruppen i varje lag, som är med men ändå att det
inte, det ska inte bli en låst inbördes klubb så, och då har jag och Erik
dragit igång på fritids här på Gruvrisskolan så vi har basket grupper på
fritids och kommer att ha det ett par gånger till på våren och det kommer vi
att fortsätta med på hösten inför nästa säsong för att liksom få ut det och att
många får prova. Det är det där enkla och leken i basket som vi vill få
44/146

tillbaka nu då och det finns ett koncept som heter “easy basket” som man
tillämpar i hela Sverige för barn upp till 12 år. Där man har lättare regler,
man visar kanske inte poäng då man spelar match, man anpassar så att det
ska bli mycket lek i verksamheten så det är liksom det vi försöker lära oss
nu då. Många av oss ledare har ju spelat basket förr och då var det ju mer
kanske tävlingsinriktat, så vi håller på att vända på det där då.
Det som slår mig också, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men vi hade
lite träningsmatcher mot Borlänge basket här på hösten och när de kommer
med sina lag så är det i princip bara invandrarbarn. Många från Somalia
faktiskt som spelar där och sedan har jag lite svårt att placera vart alla
kommer ifrån och jag slogs av det när vi spelade för våra barn, det är ju
liksom vit medelklass, så helt olika typer av, vi skulle ju också behöva
blanda upp och få in andra grupper då så man får det här blandade, för jag
tror inte att det är bra att ha det som det är i Borlänge och jag tror inte att
det är bra att ha det som vi har det. Det ska liksom vara homogena, så det
är något som ni kan få med. Om man tittar på ledarsidan och bakåt så är det
många från det forna jugoslavien som har varit drivande här i föreningen.
Nu finns det inte en enda i styrelsen. Däremot har vi en tränare som liksom
är därifrån. Så det har ju också skett ett skifte för det har ju varit väldigt
dominerande från den, sedan hur det påverkar vet jag inte. Det har ju också
varit en stor sport där så det är väl generellt i Sverige också att det är
mycket så, och det har vi pratat också om att försöka få in
ensamkommande in i verksamheten och lite sånt. Han som är ordförande är
migrationsverkets chef i kommunen så det har varit mycket prat om det. Så
ja, vad ska jag annars säga.
Malin: Vi läste ju lite på hemsidan och då står det ju lite om er vision och
sådär men stämmer det?
Anna Lena: Vad står det, för det är ingenting som vi har…
Angelica: ”GUULD”.
Malin: Ja att ni strävar efter ”GUULD”. Det var ju era värdeord då.
Angelica: Och vad var det då? Gemenskap, Ledarskap,
Malin: Utveckling.
Angelica: U, det var två U, G, U, U, L. Undervisning?
Malin: Jo, det kanske det var.
Angelica: Och så D, delaktighet, delaktig?
Malin: Ja, delaktighet.
Anna Lena: Ja, men det stämmer ju. Det låter ju som checkpunkter för
vilken idrottsförening som helst.
Angelica: Ja, för vi upptäckte ju att hemsidan inte var uppdaterad sedan
2013, så det var därför vi behövde kolla lite om det stämmer vad som står.
Anna Lena: Vi tog tag i kommunikationen när vi drog i gång med nya
styrelsen på hösten, så vi har faktiskt städat lite grann på hemsidan och har
fått upp lite nya poster, för då var det ju senast 2013 var förra där också,
45/146

men det är liksom lite små steg på något sätt. Nej, men så vi har ju ingen
sådan här elit fokus i föreningen. Vi har ju ett herrlag som är liksom ett
gäng farbröder det är typ Korpen nästan nivå, och en dam grupp också men
där tränar vi ju bara, så spelar inte i någon. Det är klart att det vore bra att
ha ett eller två seniorlag som de kan åka och titta på, för då får man ju se
någon som kan spela. Nu är vi tyvärr inte så goda förebilder då.
Angelica: Men det blir väl förhoppningsvis sedan när de som spelar nu
kommer upp.
Anna Lena: Precis och det var ju också som målsättning att de som är lite
större nu, att om några år så ska de kunna ta grupper med barn också så
man liksom kan få en bra loop på det där för nu har vi ju ingen egentligen
som vi kan plocka av de stora.
Malin: Vad är era styrkor och svagheter som förening?
Anna Lena: Ja, vi är ju i ett väldigt skört läge nu genom att vi är så pass få.
Vi har ju inte jätte många lag idag och inte jättemånga ledare, så det är ju
svagheten att det är ett skört stadium nu. Däremot om man lägger någon
möjlighet så tycker jag att vi börjar få en bra tränarbas nu. Erik, han är ju
rätt duktig och har spelat uppe i Luleå och har flyttat ner hit och hans fru
har ju spelat i damlaget tidigare. Hon är inte engagerad, men de har ju barn
nu så det börjar, kommer det här en ny generation av tränare och föräldrar,
som har varit med tidigare. Jag vet faktiskt inte men jag tror man skulle
kunna säga att styrkorna idag är att vi är så pass små så att vi kan ju göra
ganska mycket. Vi är rätt flexibla och.
Angelica: Jag tänker lite att en styrka som ni har är väl kanske
gemenskapen och att det är i alla fall det ni är ute efter, det ska vara lätt,
alla får vara med. Det är ju en styrka som ni har att det ska vara lätt och
öppet.
Malin: Det stod ju mycket på hemsidan om jämställdhet att både killar och
tjejer ska kunna vara lika delaktiga.
Anna Lena: Ja, och där har vi en utmaning. För vi har ju mixade lag idag
med alla lagen då förutom dam och herr då, och då försöker vi vara nu då
så att på 12 års lagen är både jag och Erik tränare, så då har vi liksom en
som kan, en av varje sätt. För det är svårt och få med tjejer i de här
grupperna där det är övervägande killar. Det blir liksom, min stora Elisia
hon tar sig fram överallt och så, men det är många som har varit med som
är lite försiktiga.
Malin: Det kommer jag ihåg när jag var liten och spelade handboll och då
var det mest killar och vi tjejer fick aldrig bollen så det var jättemånga som
hoppade av på grund av det.
Anna Lena: Så, jag tänkte nu till hösten försöka dra igång en tjejgrupp men
då blir det bredare åldersspann på det 10 – 14 år, och sedan ska de alltså ha
en gemensam träning, så kan man välja då om man vill gå på den
gemensamma träningen också, så en ren kill- och tjejträning och så en
mixad.
Malin: Det är nog jätte bra tror jag.
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Angelica: Ja, det tror jag också då blir det liksom mer peppade, eller
känner att det finns, blir mer delaktiga i det tjejlaget som finns. De stannar
kanske kvar lite längre då kanske.
Anna Lena: Ja, sedan är det ju också för att tjejer som är framåt, så behöver
de spela med killarna för det blir ju annars för stor skillnad mellan de
försiktiga tjejerna och de som Elisia som maler fram som en ångvält, de
behöver ju ha utmaningen.
Malin: Men så eran huvudsakliga målgrupp är 10–15 år eller?
Anna Lena: Ja vi har ju en barngrupp också som är från 6 år dom då.
Malin: Så 6–15 år då?
Anna Lena: Ja, eller 6–14 kan vi säga, för 15 års gruppen försvinner nog
nästa år när de placeras ut i seniorlag på andra ställen.
Malin: Va bra då vet vi det.
Anna Lena: Men, de ska ju naturligtvis, vi vill ju behålla dem så nästa år så
blir spannet betydligt bredare naturligtvis, så det hade ju vart bra med en
målgrupp från 6–18 kanske. Men idag har vi ju inga i det övre spannet.
Angelica: Målgruppen är helt enkelt de som är i er förening.
Anna Lena: Ja, det är dem vi fokuserar på, för det är svårt att rekrytera 17
åringar som aldrig har spelat liksom det blir ju något helt annat.
Malin: Vad vill ni att målgruppen ska ha för uppfattning om föreningen?
Anna Lena: Ja att det ska vara kul att vara med. Att man känner att man
vågar och att man växer allt det där klyschiga om laganda, men inte bara
laganda i laget utan klubbandan, att man hjälps åt, framför allt det där att
ha roligt.
Malin: Hur tror du att de uppfattar föreningen idag då?
Anna Lena: Ja, jag vet inte ens om de uppfattar den på något speciellt sätt,
de är ju så små de här.
Angelica: Det är inte så att föreningen känns rörig eller så, du sa ju att ni
hade en väldigt stor styrelse och ni har precis brytt och sådär, så det är
kanske inte så att man får känslan av en rörig klubb liksom, eller något
sådant?
Anna Lena: Jag tror inte det. Men det kan nog var vi har ju, vi har ju inte
riktigt koll på rutiner så det kan vara så men då är det mer föräldrarna som
upplever det så. Jag tänker just på det här med anmälan och medlemslistor
och såna saker är ju inte riktigt. När jag kom in i styrelsen så försökte jag
kolla vad medlems, hur medlemsantalet hade utvecklats. Det fanns inga
uppgifter på det. Det är ju det man ska kunna mäta på litegrann. Ökar vi
eller minskar vi, vad har vi för trend, vad behöver vi göra.
Angelica: Precis.
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Malin: Sedan är det ju viktigt att även föräldrarna får en bra bild av
föreningen i och med att det är de som bestämmer om barnet ska gå där
eller inte, så på ett vis så riktar vi oss även till föräldrarna också.
Anna Lena: Ja, men så är det absolut.
Angelica: Har ni någon grafisk profil idag? Eller är det bara det som finns
på hemsidan?
Anna Lena: De sa ju att det hade tagits fram en grafisk profil med loggan,
men det är samtidigt ingen som vet var den är. Den är uppenbarligen inte
tillämpad heller. Jag har kollat runt litegrann och alla som jag frågar säger
att det är det blåvita som har vart med. Det har man ju egentligen förstört i
den där loggan det finns ju ingen koppling till det i den.
Angelica: Ja för vi tänkte också fråga om den blåa färgen är väldigt viktig
om den måste finnas kvar?
Anna Lena: Ja.
Malin: Måste den vara en vad ska man säga
Angelica: Vara en dominant färg i logotypen, för som just nu är den inte
jättedominant i logotypen. Går det liksom att minska ner den eller ska
logotypen vara blå?
Anna Lena: Det är svårt att svara på för allt handlar ju om ett sammanhang.
Nu har vi ju blåa matchställ så kanske inte loggan ska vara blåvit för den
försvinner ju då, så att däremot när man tänker matchställ så har man ju
alltid blått eller så vänder man så har man vitt, så det ska ju fungera på
bägge.
Malin: Vänder man tröjan ut och in då eller?
Anna Lena: Ja, eller det beror väl på, vi har både vita och blåa matchställ,
uppsättningar men om man tränar så har man ju vändbara.
Malin: Har ni några önskemål på utformningen? Hur vill ni att det ska se
ut?
Anna-Lena Gull: Det där är ju svårt också för jag menar ställer man den
där frågan till 10 olika, har du 10 svar, så är det ju. Jag tror det är lite
”risky” att börja styra så.
Angelica: Vi tittade ju lite på dom andra som fanns, tänker ni då att det ska
vara ett sånt där sigill eller ska det vara en enkel logotyp, eller ska de vara
som vi har tittat på mycket på dom i USA? De har ju väldigt mycket
sådana här maskotar, typ som ett djur som är liksom i, finns det någon
sådan liksom, är det något av de tre som känns mer aktuell?
Anna-Lena: Jag ska kolla här, här borde det ju finnas logotyper (tittar på
datorn). Det finns ju i ju för sig
Angelica: Det finns ju liksom en sådan där som är enkel, eller typ den här
med djur, att det är ett djur som är en maskot, eller typ att man gör ett
sådant där sigill som är som en sköld eller något sådant där.
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Anna-Lena: Mm precis, typ IBF. Den där var ju skitful (pekar på
datorskärmen).
Alla: (Skrattar)
Angelica: Finns det någon riktning som föreningen hellre vill ha eller något
sådant som dem säger ”absolut inte det där”?
Anna-Lena: Alltså jag skulle kunna, det är ju svårt för det är ju
ungdomarna som ska tycka att det känns fränt och
Malin: Att dom känner sig coola i den
Anna-Lena: Ja, precis och att ställa frågan till styrelsen, de svaren ska ju
egentligen tolkas bort helt och hållet, för jag menar, sedan har jag ju
naturligtvis synpunkter, men naturligtvis är det på den nivån att ”den där
jävla hästen ska ju inte vara med någonstans” för att det är
Angelica: Dalahästen, det tycker inte jag heller
Malin: Nej
Anna-Lena: Alla ska ha med den där och jag fattar det inte
Angelica: Nej, vi har ju tittat på IBF Falun, dem har ju kårebocken och vi
såg också att handboll, jag vet inte vad dom heter men, handboll har ju
också kårebocken. Den är lite så här tuffare. Så vi tänkte nästan gå lite på
det spåret. Vi tänkte att kårebocken är ju redan använd, men då tänkte vi till
exempel en uggla, vi tänkte att det är ju också lite såhär Falun liksom.
Anna-Lena: Typ som ”Bubo”?
Angelica: Ja, fast lite råare då, lite mer åt det där hållet (pekar på
datorskärmen).
Anna-Lena: Den där har jag aldrig sett
Angelica: Nej, jag hade inte heller gjort det förrän jag hade letat men
Anna-Lena: Jag ska kolla bara hur den såg ut, ja just ja, där är någon typ av
Angelica: Ja, det är kårebocken dom har gjort
Anna-Lena: Är de det? det ser ut som någon typ av antilop eller något
Alla: (skrattar)
Angelica: Ja, det är den dem har försökt avbilda i alla fall, så vi var lite
inne på det spåret att försöka hitta någonting som ändå är Falun och sedan
liksom tuffa till det lite.
Malin: Ja, så att det blir som en maskot.
Angelica: Ja, men lite grann, och sedan när man tittar på, men mycket hur
dom ser ut i USA, så är det ju mycket det att de har liksom en maskot eller
någonting som är lite
Malin: Det skulle ju kunna vara en idé i alla fall.
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Anna-Lena: Ja, men då får ni ju lite olika spår, sedan är det ju också det här
utifrån vad jag känner, jag kan ju gilla det här när man har med bollen på
något sätt och det kollade jag ju på lite med Alicia och ungarna här, men
det är ju bara mina ungar, såhär utan att ställa någon direkt fråga, ”ja men
det måste vara med en basketboll” säger dem, och det kan ju hända att det
är i och med att
Malin: Det kanske är lättare för barn att relatera till den
Anna-Lena: Ja, men sedan är det ju schysst att om man kan få med det på
något sätt som är ett lite coolare sätt, om man tänker så, som den där (pekar
på datorskärmen).
Angelica: Jag såg någon logotyp när jag letade och då fanns det ju, ja men
det var ju en basketboll och sedan var det ett argt bi som liksom höll i
basketbollen
Anna-Lena: Okej
Angelica: Ja, men det går ju liksom att få in en basketboll på olika sätt
Anna-Lena: Sedan den här är ju väldigt statisk (pekar på datorskärmen),
här händer det ju ingenting.
Malin: Nej
Anna-Lena: Så det blir ju lite ointressant också. Vad var det, det var den
där du tittade på när, här är det ju lite annorlunda, den där Toronto loggan
där, så även om det är liksom statiskt som logga så är det ju ändå fart i
bollen istället, för att man har gjort någonting, att det blir någon riktning
liksom, men det är ju mycket liksom den här typen av ”Baam”.
Angelica: Ja, men precis, stora typsnitt och fart och det händer saker i
Malin: Någonting som jag har sett på USA:s kläder och sådär är att de har
en text som går liksom som en båge så, en ganska fet och maffig, det känns
ju också väldigt typiskt ”basket”.
Anna-Lena: En fin grej med det på ett sätt är just att om man ska tänka
någonting sådant på vår sida då, det är ju liksom något sorts anslag till det
där i den där gamla logotypen, då knyter man ju ihop det.
Angelica: Vi får väl lägga till mer färger än den blåa färgen, alltså att vi
kan ha några primärfärger?
Anna-Lena: Ja, det måste ni ju göra
Malin: Då är frågan hur mycket den blåa färgen måste synas i
Anna-Lena: Ni gillar inte den blåa ni?
Alla: (skrattar)
Angelica: Alltså kanske inte just den där nyansen, så det är väl också en
fråga
Anna-Lena: Vilken tänker du på nu, är det den?
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Malin: Den där klarblåa (pekar på datorskärmen)
Angelica: Just här
Anna-Lena: Ja, men det där, de måste ju ha fått, för det är ju inte alls den
blå färgen som är på dräkterna.
Angelica: Men om vi då säger, är det liksom den här blå på kläderna som
är liksom, eller går det att ändra lite nyans på den blåa där
Anna-Lena: Vi har liksom, vi har olika nyans på olika kläder och jag tror
det beror helt enkelt på vad du får beroende på vad du får för, man tar ju
inte fram nya matchställ liksom för en sådan här liten klubb med en egen
färgkod, utan du får ju ta den blå som finns.
Angelica: Ja, men precis.
Ann-Lena: Och det är ju likadant med träningslinnen man köper från
stadium, ja men då är det ju den blåa som stadium har för året
Angelica: Precis
Malin: Skulle du kunna ta reda på vilken blå färg det är och sedan skicka
det till
Anna-Lena: Fast det fanns ju ingen
Malin: Nej, okej
Angelica: Det är ju ingen, den är blå
Malin: Då kanske vi får välja vilken
Angelica: Men det är den här nyansen ni gillar, alltså det är den
Anna-Lena: Jag gillar ju den som har varit med
Angelica: Så det är ju att då får vi försöka anpassa
Anna-Lena: Men matchställen, de är liksom blekare. Jag ska se om det
finns några gamla bilder här (tittar på datorskärmen), ja i ju för sig de där
är ju rätt mörka också, den här 14 års gruppen.
Angelica: Och så här ser matchtröjan ut idag?
Anna-Lena: Ja, deras ja, och de ställen som vi har, de är äldre och liksom
blekare.
Angelica: Men de vill ni också ska uppdateras då och få lite nytt
Anna-Lena: Vi har inte råd liksom att köpa nya matchställ liksom på ett
svep, men däremot ska vi, den här gruppen som vi har nu och dem ska
börja spela, så måste ju vi så småningom skaffa nya.
Angelica: Men då tar vi ju i alla fall fram ett förslag till hur man skulle
kunna utforma tröjan.
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Anna-Lena: Ja, precis, jag tror jag tog en bild på när vi hade, vi ska se hur
de ser ut, ja ni ser det är ju gubbar liksom, den ena tjockare än den andre,
så de har en ganska mörk. Ja vi har väl de sämsta ställen vi i alla fall. Här
är våra, de där mindre då, de var inte så himla mycket ljusare ändå.
Angelica: Ja, men det är ju den blåa nyansen ändå, så ja vi får väl försöka
hitta något som matchar, men då är det ändå inte någon jättespecifikt blå,
men vi måste ändå åt det hållet.
Malin: Vad bra, vad tycker ni då, hur ska en matchtröja se ut? (frågar
Anna-Lenas barn)
Barnen: Cool!
Angelica: Vad är det som är coolt då? Vad är det som gör en tröja cool?
Barnen: Ingen aning, bara att det ser ut som en basket tröja.
Anna-Lena: Vad är en baskettröja då?
Barnen: Eh, typ en sådan (pekar på en tröja på datorskärmen)
Anna-Lena: Själva linnet då?
Barnen: Ja
Anna-Lena: Men ska det vara något tryck på den?
Barnen: Ja, kanske
Malin: Ska det vara någon figur eller en text eller, vad tycker ni?
Anna-Lena: Du går ju runt med den där hockeyjackan du, varför har du på
dig den då?
Barnet: Ingen aning, för att jag tycker den är skön
Malin: Hur ser den ut då?
Barnet: Den är blå, med lite tryck på
Anna-Lena: Alicia, hur tycker du att en baskettröja ska se ut? ska det vara
något märke på kläderna?
Alicia: Ja
Anna-Lena: Hur ska det se ut då?
Alicia: Ja, ingen aning
Anna-Lena: Ska den vara cool eller tuff, eller så?
Alicia: Jag tycker nästan det, att det symboliserar oss och basketen
Anna-Lena: Vad är det som gör er då?
Alicia: Ja, vi har en bra gemenskap
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Malin: Det är inte lätt, det är svårt att veta
Anna-Lena: Nej men som sagt, det behöver ju funka både på blått och vitt
Angelica: Ja precis för det är ju på tröjan
Barnet: Vet du vad det skulle vara på matchtröjor, en gubbe som spelar
basket
Angelica: Ja, det hade väl varit coolt va?
Barnet: ”dong dong dong dong”
Alla: (skrattar)
Barnet: Så skulle den kunna prata
Angelica: Ska den prata också?
Barnet: Ja, det borde vara knäppt
Angelica: Men hur skulle det gå om alla tröjor pratade när ni höll på och
spela?
Barnet: (gör ljud ifrån sig) och så hjälpte den till och fuska, och så sköt den
bollen, iiiiih!
Anna-Lena: Men jag funderade lite grann på att om vi bara har
återkoppling från de här små nu, om man tänker då när dem blir större, om
det blir så att det är de som, att preferenserna bara blir för små barn
egentligen, och sedan då om vi börjar ha lag i lite övre områden också att
det
Angelica: Därför är det nog bra om vi pratar med båda två, att vi först
pratar med de små då och sedan pratar med de äldre, för då kan jag ju se
liksom lite om det finns likheter och olikheter och sådär, se om det finns
någon viss trend hos yngre än hos äldre och sådär. Ja, för jag tror också att
man ska tänka lite mer på äldre, alltså, för att de yngre ser ju upp till de
äldre, så att hellre att man anpassar mer för äldre, för det kommer de yngre
att tycka om ändå.
Malin: Ja
Anna-Lena: Ja, det är nog klokt
Angelica: Så då är ju egentligen målgruppen då snarare 12-15 år, det är ju
mer dem vi ska lägga fokus på.
Anna-Lena: Ja
Malin: Ja
Angelica: Så egentligen kanske vi bara ska träffa dem bara då i
fokusgrupp? men annars tänkte vi att den här enkätundersökningen kan
vara bra att göra ändå på hela klubben, även ni äldre, bara så att man ändå
får se lite ”vad tycker hela klubben”?
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Malin: Precis.
Anna-Lena: ja, jag skulle kunna kolla också, men det kanske inte behöver
gå ut så pass offentligt, men annars hade vi kunnat göra en omröstning på
Facebook för den delen, men jag vet inte det kan bli känsligt också och då
blir det så mycket ”surr” runtomkring, kan det vara.
Malin: Ja, det är ju det, jag tänkte barn under 15 år om de får, fast det är
nog bara om det är intervjuer, att man måste ha föräldrarnas samtycke
Anna-Lena: Ja gud, annars blir det usch, man måste ju kunna leva också.
Malin: Ja.
Angelica: Vi har i alla fall skrivit ut sådana här färdiga, får då om vi säger
ja, för att vi behöver ju tillstånd för att kunna göra en undersökning på barn
under 15 år, så det här är ju sådana här samtyckesformulär, som då
föräldrar får skriva under på att det är okej att deras barn är med i
undersökning, och vi har ju beskrivit det lite kortfattat vad det är vi gör och
vad det är de ska göra, så det här måste ju delas ut så snart som möjligt
under någon träning och
Anna-Lena: Men kan vi inte ta det där samtidigt som vi lämnar ut den där
enkäten för
Angelica: Men är föräldrarna på plats då?
Anna-Lena: Ja, dem är ju med, så vi kan ju lämna det här till dem och så
tar vi inte emot dem som inte är med då.
Malin & Angelica: Mm.
Angelica: Ja, men då gör vi så att vi behåller dem tills vidare i alla fall
Anna-Lena: Jag tänkte för annars så blir det så mycket arbete att bara
dubbelkolla, ja men vilka har lämnat in och vilka har inte
Malin: Och så kanske det blir bortfall, ja det var ju lite det här om
konkurrenter också, eller vilka som ni brukar möta vid turneringar, vilka
lag
Anna-Lena: Ja, det är ju egentligen dem som jag har visat där, det är väl
dem som är mycket ute; Gävle, Uppsala, Västerås
Malin: Så kan vi kika på deras logotyper, är det någon mer förutom dem?
Anna-Lena: Sedan är det ju, jag vet inte riktigt hur det ser ut med Ludvika
om de har något lag där nu för tiden liksom, samtidigt, det går ju inte att,
men det är ju bra för er, liksom bakgrundsmaterialet, att liksom lägga upp
Malin: Ja, men se så att vi inte gör något liknande som dom har.
Angelica: Nej, man vill ju vara coolare än alla andra.
Anna-Lena: Ja, precis
Malin: Sticka ut ur mängden
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Angelica: Det ska synas att Falun kommer
Malin: Ja, har vi någonting mer?
Angelica: Nej, jag tycker vi fick med ganska mycket av det vi hade
funderat över
Malin: Ja, för i och med att vi ska dela ut det här direkt till dem då, så
behöver vi ju inte några mailadresser (pekar på samtyckesformulären)
Angelica: Nej precis, det var ju det då
Malin: Då kanske vi kan ta det vid nästa träning?
Anna-Lena: Det är sportlovsuppehåll den här veckan, sedan nästa vecka
Angelica: Nu måste vi ju först ta fram logotyper då
Malin: Ja, precis
Anna-Lena: Ja, det vore snabbt jobbat som ni ska ta fram tre förslag till på
fredag, då vore jag djupt imponerad!
Alla: (skrattar)
Angelica: Nu har inte jag med vår tidsplan, så jag vet inte när vi räknar på
det, men vi hade ju satt en dag, när var det då? Fast i ju för sig har ju jag
det kanske på datorn.
Malin: Ja ska bara kika, ja just ja, har ni någon bild bank som man kan få ta
bilder ifrån?
Angelica: Till ja, om vi ska göra en sida
Anna-Lena: Nej, liksom inte någon organiserad bild bank, men det ligger
ju bilder uppladdade på Facebook, men det är ju sådana här
mobilkamerabilder och det blir väl ännu lägre upplösning när man laddar
upp det också. Sedan finns ju de bilderna som ligger på webben, de är väl
tagna med en riktig kamera några av dem i alla fall.
Malin: Är det uppladdat från föreningen eller
Anna-Lena: Ja, det är det.
Malin: För då är det kanske bra om vi kan få tillgång till de bilderna ifall vi
ska göra en mockup på hur hemsidan skulle kunna se ut.
Anna-Lena: Precis, kan ni inte kolla först då och se om det är några bilder
som ligger på hemsidan som ni kan använda.
Malin: Ja, det kan vi göra.
Anna-Lena: jag har inte själv inloggning till den där, men jag kan be Stefan
som har, så kan han hjälpa till i sådana fall.
Malin: ja det vore jättebra.
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Anna-Lena: Jag skulle egentligen kunna förmedla kontakt till Stefan
Göransson, heter han, så kan jag ta och koppla ihop er.
Malin: Ja, det vore jättebra.
Anna-Lena: Så får ni ha lite samordnande med det där med bildmaterial.
Angelica: För som hemsidan, kommer vi mest bara göra en mockup, att
”såhär skulle det kunna se ut”. Vi kommer fokusera mest på logotypen och
kläderna.
Anna-Lena: Det är det viktigaste, sedan om man skulle kunna ha någon
sådan där på hemsidan, något som ni vet är enkelt går om man tänker byta
bakgrund, färger, och liksom sådant som ni vet att vi klarar av att
genomföra, så vore ju det bra, så man kan städa liksom sedan.
Angelica: Ja, men det är ju ”IdrottOnline”, så vi tänkte ju kolla lite hur dem
jobbar och vad dem har för alternativ för att få fram exempel på hur man
skulle kunna göra.
Anna-Lena: Precis
Malin: Har dem något nummer, eller någon mailadress? Eller om du
skickar våra, eller det kan ju vara bra om vi har hans också kanske
Anna-Lena: Precis, vi skulle behöva liksom lägga ihop, det finns ju
Messenger
Malin: Nu har vi ju gått igenom alla frågor
Angelica: Ja, vi har ju tagit upp det vi skulle fokusera på i alla fall, den
viktiga biten.
Malin: Annars om du inte har hans nummer nu, så kan du ju kanske fråga
honom så kan du skicka det sedan när du får det och så kan du ju ge honom
våra kontaktuppgifter.
Anna-Lena: Ja, precis.
Angelica: Vecka 10, vad är det för vecka nu? Det är vecka 9 nu va?
Malin: Ja, det är det.
Angelica: I vår tidsplan så hade vi ju räknat med att vara klara nästa vecka
så att vi skulle kunna komma fredag nästa vecka, vad tight det kändes men
Malin: Vi får jobba hårt.
Anna-Lena: Jag gör såhär, Stefan, Angelica
Angelica: Nilsson.
Anna-Lena: Med c?
Angelica: Ja.
Anna-Lena: Jag ska se om jag hittar dig.
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Malin: Ja det är du
Anna-Lena: Vilken, första eller?
Angelica: Ja första
Malin: Malin Gustafsson med f
Anna-Lena: Haga gymnasiet?
Malin: Nej, jag har en svartvit bild.
Anna-Lena: Jag gör såhär då, jag får bara du då.
Angelica: Ja, men det går bra det.
Malin: Hur många är de som brukar vara där på träningarna?
Anna-Lena: Ja det är allt mellan, det är ju sjuka och sådär, så då kanske det
är 6 stycken, men sedan upp till 15. Oftast är det väl en 10 stycken ungefär,
så nu har ni någon sorts grupp där.
Malin: Ja, vad bra.
Angelica: Det blir jättebra det.
Anna-Lena: Men jag kan göra såhär, jag bjuder in Erik också så kan vi ha
en liten
Angelica: Ja, men det blir jättebra
Malin: Du kan säkert hitta mig via Angelica också
Angelica: Jag slänger in dig sedan
Malin: Ja, släng in mig sedan
Alla: (skrattar)
Angelica: Så du får vara med
Anna-Lena: Så är det Erik och Johan också
Malin: Jättebra, ja för då är det ju enkelt också och bara skriva om man
undrar någonting
Angelica: Ja, men precis så kan man svara snabbt
Angelica: Men vi tänkte ju den här enkätundersökningen då, som kommer
ut först nu då när vi ska testa de här tre logotyperna, då kommer vi ju
komma åt de yngre och de mitt emellan då på träningen på fredagen där,
men om vi även vill komma åt er som är äldre, är det många av föräldrarna
som är med och tränar där eller?
Anna-Lena: På den träningen är det både jag och Johan och Erik finns där.
Malin: Ja, för enkätundersökningen vill vi egentligen ha ut till så många
som möjligt i hela föreningen.
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Angelica: Så hur får vi liksom tag på herr och damlaget? Eller går dem
lättare att nå med mail så att dem kan få det via mail eller?
Anna-Lena: Ja, det är det att dem verkar ha kommunikationssvårigheter
inom sin grupp.
Angelica: Eller går det att få tag på dem via Facebook, för det går ju också
att vi kan skicka en länk där och att dem kan få undersökningen.
Anna-Lena: Ja, vi har ju en egen grupp för damlaget, så den tycker jag vi
lägger upp det, för då kommer man åt alla.
Angelica: Ja, precis och den kan man ju bara skicka i vår konversation där,
så kan vi lägga ut den, vad bra, så att vi kommer åt dem också, och
herrarna vet du inte om dem har det?
Anna-Lena: Nej, får kolla med både Erik och Johan, som båda är med i
herrlaget så att
Angelica: Om inte annat så kanske det kan gå via dem på något sätt?
Anna-Lena: Sedan nu helt ärligt så, oj då nu vart det bittert, jag tror att jag
fick svar från Stefan för jag skrev att ni kanske ville ha inloggning till
hemsidan också, han har väl legat på han som har styrt hela föreningen på
något sätt tidigare, men han är inte med i styrelsen längre, och han hade
nog inte fått den där inloggningen av honom, så jag fick svar från Stefan
såhär, ”annars så har inte jag några som helst problem med att låna ut
inloggningen”.
Alla: (skrattar)
Angelica: Men annars så är ju det i ett senare skede.
Anna-Lena: Ja, vi löser det där
Malin: Ja, själva hemsidan ska vi ju mest bara göra en mockup till för att
visa hur det skulle kunna se ut
Angelica: Ja, det kan vi ju säkert lösa med bilderna ändå. Ja, men jag tror
att vi har ganska mycket av det vi vill ha, tänker du på något mer, eller
känner du någonting mer som måste komma fram?
Anna-Lena: Nej, jag tror inte det, jag tror nog att ni har fått med er det
mesta. Jag måste börja kolla på sedan när ni börjar titta på lite kläder, om
ni tänker på inte matchställ, utan kanske något annat och med reklam.
Malin: Sponsorer och sådant?
Anna-Lena: Ja, precis, om man skulle kunna ha och hitta något sätt med ett
bra ställe för att få en eller två sponsorer att få plats och så utan att det
förstör, så ta med det sedan till lite längre fram, en bild på det.
Angelica: Precis.
Malin: Ja, då får vi lämna plats åt det.
Anna-Lena: Jag kan ju lämna någon logotyp åt er så kan
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Angelica: Ja, precis, så får vi in det. Ja, jag tycker det känns bra som att vi
har fått med allting.
Anna-Lena: Ja, det blir roligt att se hur det blir. Ni är ju liksom helt utifrån
så det är alltid bra.
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Bilaga 2 – Logotyper i Norra Svealand
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Bilaga 3 – Resultat på visuell innehållsanalys
Logotyper i Norra Svealand
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Bilaga 4 – Logotyper i Falun
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Bilaga 5 – Logotyper från collegebasket
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Bilaga 6 – FaceBook-konversation med styrelsen
Angelica: Hej! Nu har vi gjort ett första utkast på logotyper som vi tänkt
testa på tisdag. Vi skickar dem här så ni kan säga vad ni tycker om dem. Är
det någon av logotyperna som inte alls passar er förening och inte ens bör
testas, säg då till så plockar vi bort den. Skickar även ett utkast på enkäten
som kommer delas ut. Alla logotyper kommer att testas som på första
sidan. Enkäten är bara ett exempel och kommer modifieras men säg gärna
om det är någon fråga som saknas eller om någon fråga är o relevant för er.
Vi vill ha era godkännande senast i morgon förmiddag
Erik: Jag tycker samtliga är välgjorda, genomtänkta och fina. Djuren
tilltalar mig inte då de är aggressiva och inte så välkomnande. De känns
som att de riktar sig åt killar. Jag gillar de med enbart basketbollen eller de
med näten. De känns mer könsneutrala och barnvänliga. Universellt
gångbara. Om man kan väva in koppargruvans symbol som råkar vara
kvinnosymbolen vore ju det fint och modernt. Fantastiskt bra jobbat och
jättekul att ni engagerar er. Å andra sidan exkluderar ju kvinnosymbolen
killar...
Angelica: Djurlogotyperna är inspirerade från College basket i USA, Se
bilden. Och de är också ett försök till att konkurrera med IBF Falun då de
också har satsat på en aggressiv logotyp. Vi jobbar vidare med logotyper
men vi vill gärna veta vad ni andra också tycker. På tisdag måste vi ha
allting klart för att kunna utföra undersökningen.
Stefan: Personligen så har jag ingen åsikt annat än att jag tycker lite som
Anna-Lena... alltså att jag gillar dom med basketnätet bättre. Däremot så
skulle jag vilja få input i ärendet från Mats, Lars och Magnus också...
Angelica: Hej! Nu har vi tagit fram flera nya logotyper efter er feedback.
Vi vill få svar från er så snabbt som möjligt (gärna idag) då allt måste vara
klart tills i morgon. Säg om ni tycker om dem eller inte och i så fall vilka ni
tycker bäst om. Vi undrar också vart vi ska i morgon för att genomföra
enkätundersökningen
Anna–Lena: Imorgon har vi träningar på Britsarvsskolan, 17–18 och 18–
19. Ska sätta mig e jobbet och titta på alla förslag.
Malin: Vad bra
Angelica: Vi hade varit jättetacksamma för svar så vi kan fullfölja
enkäterna i morgon.
Erik: Jag tycker de blåvita längst ner till vänster är finast tillsammans med
nätet från förra uppsättningen. När vill ni komma imorgon? Yngre gänget
slutar 18 och äldre börjar 18 så om ni är där 1745–1815 ish fångar ni de
flesta emellan.
Stefan: Helt ovetenskaplig enkät här hemma visade att denna var mest
poppis
Anna–Lena: Nu ska jag ge mig på ett svar. Frånsett tidigare diskussion om
aggressivitet eller inte så tycker jag att de med rovdjuret längst ner på
första vändan känns mest sammanhållen och rätt frän. Dock håller jag med
om tidigare att det kanske inte är det som vi ska lyfta (?). Min minsta Siri 7
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år tycker förstås att alla med djur är fina. Jag tycker att de bästa förslagen
ligger i de två första bladen, dock skulle det vara intressant att se de med
boll och nät på första vändan lite mer genomarbetade, så att inte text och
bild är så fristående från varandra. Det förslaget med hand som Erik tycker
om gillar jag inte, jag associerar den med typ IOGT-NTO eller någon
hjälporganisation. Lite det där jordgloben-i-handen snittet som många kör.
Jag skulle vilja se rovdjuret, bollen i fart (Från första vändan) och den där
på sista vändan som är mer som ett emblem. Alltså samma som Stefan
visade då (emblemet)
Stefan: Om man ska ha rovdjur så kanske man ska ha Berguv?
Anna–Lena: Ja berguv kanske bra men möjligtvis lite mindre Harry Potter.
Alicia 9 år tycker berguv och rovdjuret ovan. Passning också till Angelica
och Malin från henne "snyggt arbetat"
Angelica: Haha hälsa tack till Alicia! vi har vart inne på berguven ett par
gånger men nu i andra vändan fokuserade vi på att ta bort djuren efter vad
som skrevs på första feedbacken. Tack så jätte mycket för era åsikter! Få se
om vi sätter ihop ytterligare en logotyp med en berguv men då inte
aggressiv? Och inte Harry Potter tills i morgon
Anna–Lena: Bra jobbat. Och ber om ursäkt för att vi är sena med
feedbacken.
Erik: Instämmer. Kanonbra arbete.
Angelica: Bättre sent än aldrig! Tack så mycket
Malin: Ja tack så mycket för feedbacken blir lättare att jobba vidare nu:)
och som Angelica redan sagt så kan vi jobba vidare på berguven också
Angelica: Hej! Vi vet att ni jobbar och kanske inte har tid att svara men vi
tänkte ändå visa de ugglor som vi gjort och om någon har tid så ge oss
gärna feedback, annars väljer vi någon av ugglorna vi tar med i enkäterna
Anna–Lena: Jag har tid.
Erik: Alla var fina!
Anna–Lena: Instämmer. Dock tycker jag att de som är stilla, dvs de blå till
vänster är lite för... stilla. De som är i fart känns mer rätt. (även om de stilla
ugglorna är väldigt fint utformade). Personligen gillar jag mest den som
har flera färger i sig (även om just färgsättningen behöver justeras tycker
jag) - den har riktning full fart framåt. Gillar omarbetningen av Falu Basket
längst ner till höger så den följer cirkeln - håller ihop allt som en bild
istället för text och bild separat.
Angelica: Tack! färger går definitivt att justera, dessa logotyper vi lägger
fram är mer som skisser. Samma sak gäller text och liknande. Efter era
önskemål fixar vi till logotypen som ni vill. Finns någon favorit som vi ska
ta med i enkäterna idag?
Anna–Lena: Jag tycker den flygande. Erik?
Angelica: den med färger eller svart?
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Anna–Lena: Färger
Erik: Jag tycker mitten vänster är finast. Samtliga ugglor blev bra och man
kan relatera till berguven som man aldrig ser vid gruvan? definitivt
någonting som skulle göra sig bra som inplastade affischer ute på
skolgårdarnas korgar.

67/146

Bilaga 7 – Samtyckesformulär

Hej
Vi har blivit tillfrågade av Falu Basket om att göra ett nytt profilprogram och
logotyp till dem. Medlemmarna i klubben har därför blivit tillfrågade om att
delta i en undersökning. Det är en undersökning för att jämföra olika
designförslag med varandra. Du tillfrågas härmed att godkänna ditt barns
deltagande i denna undersökning. Syftet med undersökningen är att få
feedback från medlemmarna i klubben för att kunna gå vidare i skapandet av
det nya profilprogrammet till Falu Basket. För att kunna göra undersökningar på barn under 15 år måste målsman ge tillstånd för att barnet ska kunna
delta.
En enkätundersökning kommer att skickas ut via mail med frågor kring
designen. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att utföra. Det kommer även att
utföras en intervju i form av en fokusgrupp där barnen får diskutera med
varandra. Syftet med det är att den nya designen ska kunna anpassas till
barnens önskemål så att exempelvis träningskläder får ett usteende som de
gillar.
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Barnet kan när som
helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering.
Lämna tillbaka detta formulär vid nästa träningstillfälle.
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan
Dalarna.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga
Borlänge 27/2-2017
Studenter:
Malin Gustafsson, h14magus@du.se, 070 538 82 07
Angelica Nilsson, h14angni@du.se, 076 306 93 46
Kursansvarig: Petter Kolseth, pkl@du.se, 070 631 52 49
Angelica Nilsson

Malin Gustafsson

Petter Kolseth

Målsmans namnteckning
Datum
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Målsmans namnförtydligande

Bilaga 8 – Enkätundersökning till Falu Baskets
medlemmar
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Bilaga 9 – Resultat på enkätundersökningen till
Falu Baskets medlemmar
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Bilaga 10 – Profilkläder i Norra Svealand
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Bilaga 11 – Resultat på visuell innehållsanalys
Matchställ i Norra Svealand
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Bilaga 12 – Transkribering från fokusgruppen
Fokusgrupp med 3 ungdomar från Falu Basket.
Intervjuare Angelica Nilsson och Malin Gustafsson.
Datum: 2017-03-28
Angelica: Det är ganska, vi kör på lite fort så att ni får komma hem.
Men om vi säger så här, vad är det för, vad är det för kläder ni skulle vilja
ha till alltså, vad är det ni känner att ni saknar?
Ungdom 1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag saknar men
Ungdom 2: Jag har faktiskt ingen aning heller typ, eller alltså menar du typ
såhär matchtröjor och sånt där
Angelica och Malin: Mmm…
Ungdom 2: Vad har vi för matchtröja?
Ungdom 1: Vi har typ blå och vita
Malin: de har vit text på så här i båge
Ungdom 1: Typ bara typ ändra texten så att de blir till den där loggan
istället
Angelica och Malin: Mmm…
Ungdom 1: Istället för dom gamla som är så här… (visar på sin tröja där
hen har den gamla logotypen) det skulle nog bli bättre tror jag
Angelica: Ja juste där har vi ju den, logotypen
Malin: Ja där ja, ja
Angelica: Ja men det är inget sånt där ni vill ha då typ en huvtröja eller
såhär
Ungdom 1 och 2: Jo!
Ungdom 1: de med!
Angelica: Träningskläder alltså så att ni har gemensamma, alltså samma
kläder på er när ni tränar
Ungdom 3: Jo
Ungdom 1: jo det skulle vi också kunna
Ungdom 2: Jag känner lite mer på matcherna istället för på träningarna
men
Angelica: Ja det känns viktigare?
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Ungdom 2: Ja
Ungdom 3: Ja
Ungdom 1: men både och
Ungdom 2: men vi måste typ ha huvtröjor också nästan
Ungdom 1: Ja
Malin: Vad tycker ni är typiskt basket då? I klädmässigt
Ungdom 1: det är nog alltså träningskläder och matchkläder
Ungdom 3: ja och linnen
Malin: Linnen
Ungdom 1: Ja linnen och shorts, det är typ det simplaste
Malin: Ja
Angelica: Men hur ska dom se ut då de här matchtröjorna och liksom
shortsen?
Ungdom 3: de ska i alla fall ha den där loggan
Angelica: Ja
Malin: Vart vill att den ska vara då på kläderna?
Angelica: Ja vart?
Ungdom 2: Jag känner typ såhär ganska stor typ på bröstet
Ungdom 1: Ja
Ungdom 2: Ja exakt
Ungdom 3: Och på shortsen typ på sidan
Ungdom 2: Mm exakt
Angelica: Mm ska finnas här på sidan liten
Ungdom 2: Ja
Angelica: Mm
Malin: Mm
Ungdom 1: De hade vart fett coolt
Angelica: Om vi tänker mer då på matchtröjan vill ni ha några siffror eller
namne eller så här ränder och såna där saker?
Ungdom 1: Namn skulle vara läckert
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Ungdom 2: Ja namn
Ungdom 3: Namn
Malin: Vart vill ni ha det någonstans då?
Ungdom 1: Ryggen
Ungdom 3: Baksidan
Malin: Namn på baksidan
Ungdom 1: Och kanske nummer
Ungdom 3: Ja
Malin: Nummer på baksidan
Ungdom 1: Ja
Ungdom 3: Ja
Ungdom 1: Jag har sett i andra lag då har dom typ numret och sen nedanför
där har dom själva, alltså vad har man mer…
Ungdom 3: Mm
Malin: Mm
Ungdom 1: Har jag sätt på jätte många
Angelica: Är det något mer såhär som man kan ha på tröjan då förutom
namn och siffra? Om ni tänker er att ni har den blåa tröjan, Logotypen mitt
på, siffra bakpå, namn, är det något mer?
Ungdom 2: Jag vet faktiskt inte
Ungdom 1: Siffran alltså i alla fall siffran på shortsen också
Angelica: Mm, siffra på shortsen
Ungdom 3: Ja
Ungdom 1: Att man typ, ja vad ska man säga
Angelica: Men jag tänker så här ni vill inte ha några ränder eller så här
liksom
Ungdom 3: Nej
Angelica: Utan den ska vara en helfärgad tröja
Ungdom 3: Ja
Ungdom 1: Mm
Ungdom 3: inte ränder

120/146

Ungdom 2: Ah, det tror jag, alltså typ max två färger
Ungdom 3: men inga ränder
Ungdom 2: Alltså typ en färg och sen en färg som typ är samma som på
loggan om man säger så, blå och svart liksom eller
Ungdom 1: Ja någonting sånt
Ungdom 2: Ja men typ så
Angelica: Ja men precis vad är det för färger ni tänker då? Är det blå och
svart?
Ungdom 2: Nej men alltså, nej
Ungdom 1: I alla fall blå
Angelica: Ja blå har vi ju
Ungdom 1: Och en annan färg vet vi inte riktigt
Malin: Nej
Angelica: Om logotypen är vit då och blå tröja, hur känns det?
Ungdom 2: Det känns
Ungdom 1: Om tröjan är helblå
Angelica: Mm
Ungdom 1: Ja det hade vart
Ungdom 3: Ja
Ungdom 2: Ja det skulle jag säkert tycka var snyggare än svart
Ungdom 1: Ja jag med
Ungdom 3: Ja
Ungdom 2: Och så kanske vita, vitt någonting här alltså liksom jag vet inte
hur jag ska beskriva men alltså så här runt halsen
Ungdom 3: Kragen
Ungdom 2: Ja kragen typ, alltså typ den ska liksom vara i en annan färg
Ungdom 1: Ja
Angelica: En annan färg än loggan eller? Om loggan är vit, tröjan är blå,
ska den här randen vara ytterligare en annan färg?
Ungdom 1 och 2: Nej
Ungdom 1: Då kan den vara vit
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Ungdom 2: Mm
Malin: Mm
Ungdom 1: För att loggan är ju vit och lagtröjan är blå
Angelica: Precis samma som loggan ja
Malin: Mm
Ungdom 2: Ja men typ såhär (visar på ett träningslinne)
Angelica: Ja men precis lite mer ränder, för den där är ju liksom inte helblå
utan den har ju lite ränder och
Ungdom 2: Ja den har ju lite vit, ja men alltså så här typ med kragen,
liksom samma som
Angelica: Vill ni alltså ha ränder runt armarna också då?
Malin: Och ner här…
Angelica: Ja precis här
Ungdom 2: Ja
Ungdom 1: Ja
Angelica: Så det händer mer?
Ungdom 3: Ja
Ungdom1: Ja precis
Ungdom 2: Ja exakt
Ungdom 3: så det blir vitt här
Angelica: Mm, men då om man tänker den där då som är helvit tjock rand
eller vill man hellre ha någon tunn rand eller vill man ha, om du visar
logotypen
Malin: Nu stängde jag ner den
Angelica: Sorry
Malin: Det är ingen fara
Angelica: Ni ser ju de här liksom vingarna som åker ut om typ dom på
något sätt kom i tröjan eller någonting
Ungdom 3: Ja
Angelica: Eller ska det vara enkelt liksom med en tjock rand eller en
liksom
Ungdom 1: Det skulle vara mycket bättre med en tjock rand, alltså på
vardera sida
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Ungdom 3: Ja
Angelica: och sen ja precis, mm
Malin: Mm, sponsorer då, vet ni, lite reklam på kläderna, vart skulle ni
vilja placera de
Ungdom 2: Ja det beror på vart loggan sitter
Ungdom 1: Innan då hade vi ju Stadium
Malin: Ja
Ungdom 2: Ja det tycker jag beror på vart loggan sitter ändå faktiskt
Malin: Mm
Angelica: Men om vi säger att vi sätter loggan mitt på bröstet, vart sätter vi
då sponsorerna?
Ungdom 3: Kanske på ryggen
Ungdom 1: Ja eller kanske här (pekar på axeln)
Ungdom 3: Ja
Ungdom 2: Ja
Ungdom 1: Nej
Malin: Nej det är ett linne
Ungdom 2: Jag har ingen aning
Ungdom 1: Nej inte jag heller
Ungdom 3: Kanske under, vad heter det, längst ner på ryggen? Jag vet inte
Angelica: Ja, efter kanten såhär?
Ungdom 3: Ja
Malin: Bak på ryggen, mm
Ungdom 1: Ja
Angelica: Men om vi tänker så här då, nu vart det ju svårt å placera ut
sponsorerna när vi satte loggan mitt på, skulle vi kunna tänka oss att sätta
loggan någon annan stans för att sätta sponsorerna någon annanstans
liksom? Eller är det mitt på den ska sitta?
Ungdom 2: Jag vet faktiskt inget annat ställe
Ungdom 1: Nej inte jag heller
Ungdom 3: Det skulle vara snyggast med loggan mitt på blir snyggast
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Angelica: Ja det är det som är, för många har ju logotypen precis som på
den där att den är liten här nere och sen sponsorerna liksom här
Malin: Mm
Angelica: Men då vill ni hellre att loggan ska va
Ungdom 3: Ja
Ungdom 2: Ja, det kan ju liksom va, om vi säger att loggan är här så tänk
om, ja jag vet inte om, vet inte, typ sponsorer typ liksom så
Malin: På sidan
Ungdom 2: På sidan
Malin: Ja
Ungdom 2: Eller nått
Ungdom 1: Ja, det är lite svårt att sätta sponsorer
Malin: Ja
Angelica: Ja vi skiter i dom
Malin: Det finns ju också en del som har logotypen på ryggen, men ni vill
hellre ha här framme?
Ungdom 3: Ja
Ungdom 2: Mm
Ungdom 1: Ja
Ungdom 3: så vad heter det med namnet där bak
Ungdom 1: Ja namn och siffra där bak
Malin: Namn och siffra bak
Angelica: Mm
Malin: Nu ska vi se
Angelica: Vad tycker ni är bra med dom matchställ som ni har idag då?
Ungdom 2: Att vi alla har samma
Alla: Skrattar
Angelica: Ja det är ju en fördel
Ungdom 2: Ingen aning, antingen
Malin: Finns det nån detalj eller nått som ni gillar med dom
Ungdom 1: Nej jag har faktiskt inte tänkt på det
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Ungdom 2: Nej, jag vet inte
Angelica: Nått som är dåligt då?
Ungdom 1: Nej, absolut inte
Angelica: Nej men va
Malin: Svarar neutralt
Angelica: Ja helt neutralt
Ungdom 3: Det hade vart bättre som ni
Ungdom 2: Ja mm
Ungdom 1: Ja
Angelica: Med liksom, ja men det sa ni ju i början att texten tyckte ni var
dålig och ville ha något annat
Ungdom 2: Ja och en annan logga också
Angelica: Mm
Ungdom 2: Som den där
Malin: Mm
Ungdom 2: istället för
Ungdom 1: Först hade vi den där loggan som han har där
Malin: Falu basket
Angelica: Ja men det där
Ungdom 1: så bytte vi till den här
Angelica: Den där är väl på era matchtröjor? Den där, eller?
Ungdom 3: Jag vet inte riktigt
Ungdom 1: Ja… jag vet inte
Ungdom 2: Jag tror det
Angelica: På eran hemsida så är det bilder, men dom bilderna är ju också
gamla men då är det den där texten
Ungdom 1: Det var länge sedan som uppdaterade den sidan
Angelica: Precis, så har ni den där nu på matchtröjan (pekar på den nyare
logotype)
Ungdom 1: Ja jag tror det, du Erik! Har vi den här loggan på våra
matchtröjor?
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Erik: Ja det är solklart, vi är ute på så få matcher men jag tror att det kan
vara något som det står Falu basket på
Malin: Mm, ja då har vi väl gått igenom allt?
Angelica: Ja egentligen, så det var väl inte så farligt. Har ni något annan
tanke med träningskläder och matchkläder, om ni fick sätta ihop era
träningskläder och matchkläder, har ni liksom nå önskemål hur det skulle
se ut? Vad som hade vart hur bra som helst?
Ungdom 1: Nej, inte jag i alla fall
Ungdom 2: Nej inte jag heller, alltså loggan ska vara hyfsat stor alltså inte
såhär liten utan den ska vara ganska
Ungdom 1: Den ska synas
Ungdom 2: Ja exakt
Angelica: Hellre mitt på bröstet än liten på sidan?
Ungdom 1: Ja
Ungdom 3: Ja
Ungdom 1: Precis
Ungdom 3: Så att den syns
Angelica: Ja men då var det faktiskt inte så jätte mycket mer
Malin: Nej, nu är vi klara, så tack så jätte mycket för att ni har ställt upp
Angelica: Ja jätte tacksamma för att ni ville ställa upp trotts allt
Malin: Ja
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Bilaga 13 – IdrottOnline hemsidor

http://www.svenskhandboll.se/

http://www.oviktk.se/
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Bilaga 14 – Mockups till grafiskt kunnigas
enkätundersökning

Futura och Trebuchet MS.

Futura medium och Candara regular.
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Futura medium och AppleGothic regular.

Helvetica bold och Trebuchet MS regular.
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Helvetica bold och Candara regular.

Helvetica bold och AppleGothic regular.
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Meiryo bold och Trebuchet MS regular.

Meiryo bold och Candara regular.
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Meiryo bold och AppleGothic regular.
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Bilaga 15 – Resultat från enkätundersökning på
grafisk kunniga
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Bilaga 16 – Färdig grafisk manual
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