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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Den visuella identiteten är en viktig del i uppbyggnaden och bevarandet av 
ett företags varumärke. Genom att följa en välarbetad grafisk profil som 
speglar företaget och dess värderingar förstärks uppfattningen hos 
konsumenterna att det är ett seriöst och professionellt företag 
(Robakowska, 2010). Den grafiska profilen blir på det sättet ett kraftfullt 
verktyg som hjälper företaget att stärka identiteten. Trots de stora 
fördelarna är det många mindre företag som försummar den grafiska 
profilen med argument att den inte är nödvändig och att företaget klarar sig 
utan. Konsekvensen utav detta blir att företagets varumärke tar skada och 
de mister därmed förtroende och med det även kunder. En väl genomtänkt 
grafisk profil är således en av grundstenarna för att ett företag ska ha goda 
förutsättningar att klara sig i den hårda konkurrensen. 

Den grafiska profilen har länge förekommit som en fysisk trycksak. 
Profilens användningsområde gäller dock inte bara tryckt material utan 
nyttjas även på webben som idag är en av företagens viktigaste kanaler ut 
mot omvärlden. I takt med att det tryckta materialet försvinner mer och 
mer och ersätts digitalt har lösningen för många grafiska profiler blivit 
statiska PDF:er. Detta innebär i sin tur att den blivit svårnavigerad, saknar 
interaktivitet och en användarvänlig struktur då man ofta måste scrolla sig 
igenom en PDF. Enligt Wheeler (2009) bör en grafisk profil innehålla delar 
som logotyp, färger, typsnitt, korrespondenstryck samt innehåll för 
webben, som mockup för hemsida och sociala medier, för att täcka de 
viktigaste delarna i den visuella identiteten. Den digitala utvecklingen för 
hemsidor har varit snabb och den största skillnaden som påträffas idag i 
jämförelse med tidigare är responsivitet. Med hjälp av responsivitet kan 
hemsidan anpassas för att fungera på alla enheter såsom datorer, surfplattor 
och mobiler. Idag är responsiva hemsidor viktigare än någonsin eftersom 
användandet av internet i mobiltelefoner och surfplattor för första gången 
har gått om datorerna (StatCounter, 2016). Enligt statistik från 2015 har 77 
procent av Sveriges befolkning en smartphone och 76 procent av dem 
använder sig av internet i mobilen (Internetstiftelsen, 2015). Det betyder att 
allt material som en grafisk profil innehåller måste kunna användas och 
anpassas för en responsiv hemsida då över 5,5 miljoner människor i 
Sverige och över 4,5 miljarder människor i världen använder sina 
mobiltelefoner för att surfa och handla på nätet (Internetstiftelsen, 2015). 
En välarbetad webbsida, och därmed en digitalt anpassad grafisk profil, är 
således avgörande i marknadsföringssyfte då ändamålet till stor del går ut 
på att sidan ska inge förtroende och skapa en känsla av trygghet som får 
konsumenten intresserad.  

I nuläget saknar dock många företag digitalt anpassade profiler och ligger 
därmed efter i den snabba utvecklingen. Eftersom webben idag är en av 
företagens viktigaste kanaler mot omvärlden uppstår det ett problem med 
en stor del av profilerna som fortfarande förekommer i statiskt format. De 
saknar inte bara interaktivitet och användarvänlighet utan behöver även 
göras responsiva för att nå upp till den höga användningen av digitala 
enheter. Att det är ovanligt med digitaliserade grafiska profiler är inte bara 
ett faktum utan också ett problem för de företag som vill ta hand om sitt 
varumärke på ett funktionellt sätt. Syftet med föreliggande studie är därför 
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att öka medvetenheten om hur den grafiska profilen ofta ligger efter i 
utveckling genom att skapa en digitaliserad version med förståelse för hur 
den bör utformas för dagens digitala värld. 

 

1.1.1 Begreppslista 
AI-fil – Adobe Illustrator fil. 

CMYK – En färgmodell för fyrfärgstryck, cyan, magenta, gul och svart. 

Digital grafisk profil – Ett verktyg där allt material är anpassat för både 
digitala och tryckta medier. Det sammanställda grafiska materialet finns 
tillgänglig för nedladdning online.  

Digital plattform – Den plattform som det digitala materialet (den 
grafiska profilen) sammanställs på. Exempelvis en hemsida. 

EPS-fil – Ett filformat för framförallt vektorgrafik. Stöds av Adobe 
Illustrator samt Adobe Photoshop. 

GIF – Graphics Interchange Format. Ett format som möjliggör skapandet 
av enkla animationer, främst för webben. (Johansson, 2014, 30 november). 

Grafisk manual – Den grafiska profilen (materialet) tillsammans med 
beskrivningar om hur materialet får användas skapar en grafisk manual 
(Astaform, u.å.). 
 
Grafiskt material – Det material som ingår i den grafiska profilen. 
Exempelvis logotyp och färger.  

Grid – En struktur som med hjälp av osynliga linjer hjälper till att placera 
innehåll på ett ordnat sätt (Wassermann, 2016). 

Hexadecimal kod – Ett talsystem som används vid benämning av färger 
på webben där tonvärdena anges hexadecimalt (HTML-färger, 2016, 9 
augusti). 
 
ICC-profil – En färgprofil som beskriver en färgrymd och styr 
konverteringen av färg mellan olika enheters färgomfång för att 
åstadkomma lika utseende oberoende av enhet (Crimson, u.å.).  
 
PNG – Portable Network Graphics. Ett format som passar bra för icke 
fotografiska bilder. Genererar bilder med relativt låg filstorlek och klarar 
av bilder med transparens (Johansson, 2014, 30 november). 

RGB – En färgmodell för additiva färgblandningar med kulörerna röd, 
grön och blå. 
 
SEO – Sökmotoroptimering. Ett samlingsnamn för de metoder och 
tekniker som finns för att få en hemsida att rankas så högt som möjligt 
bland resultaten av sökningar i sökmotorer (Sökmotoroptimering, 2017, 1 
maj). 
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Statisk PDF – En PDF utan interaktiva delar som t.ex. 
innehållsförteckning. 

SVG – Ett format som bygger på vektorgrafik vilket gör att SVG-filer kan 
skalas oändligt utan att tappa i kvalité. Generar låg filstorlek och är ett bra 
alternativ för webben (Johansson, 2014, 30 november). 
 
UX – User Experience Design. Ett arbetssätt som bygger på användarens 
upplevelse av att använda en produkt eller tjänst (User experience design, 
2017, 27 april). 
 

1.2 Vad bör den digitala grafiska profilen klara 
av? 

Enligt Lübeck, Creative Director och grundare på Bold (personlig 
kommunikation, 15 mars 2017), är det viktigt att det digitala är i fokus 
redan från start när man utformar koncept och skapar nya visuella 
identiteter eftersom många identiteter till största del kommer synas på 
digitala plattformar. Han menar att den digitala utvecklingen ställer högre 
krav på de grafiska designers som skapar den visuella identiteten men att 
det också ger många nya möjligheter på ett sätt som ett tryckt format inte 
ger. 
Mobile First är ett arbetssätt som bygger på att en stor del av trafiken 
kommer från mobilenheter. Då mobilen har en mindre skärm i jämförelse 
mot desktop innebär det att hemsidorna måste anpassas så att innehållet 
fokuseras på det som är viktigast för kunden, närmare bestämt User 
Experience (Knutila, 2013, 23 augusti). För att underlätta processen 
designar man därför för mobilen först. I och med anpassningen för mobila 
enheter krävs det att materialet i de grafiska profilerna som används på 
webben klarar av responsivitet och därför behöver den grafiska profilens 
innehåll anpassas för digitalt bruk. De viktigaste delarna som behöver 
anpassas för digital användning är filformat, fotografiska bilder samt 
typsnitt (Neville, 2010). 

1.2.1 Format för grafik 
Formaten för grafik och bilder har stor betydelse för om de är 
anpassningsbara för webb eller inte. Det som krävs för att vektoriserad 
grafik, som logotyper, ska vara anpassningsbara för alla enheter är att de 
förekommer i formatet SVG. De bör även förekomma i PNG då det finns 
fall när SVG-formatet tar för lång tid för webbplatsen att läsa in och 
därmed behöver ersättas (W3Schools, u.å.). I största möjliga mån bör 
rekommenderas däremot SVG att används eftersom det är ett format som 
kan skalas oändligt utan att förlora kvalité, vilket betyder att formatet 
fungerar utan problem även för högupplösta skärmar. Det är dessutom ett 
filformat som tar upp minimalt med plats vilket även håller ner 
inläsningstiden för webbsidan (W3Schools, u.å.) För resterande 
användningsområden, främst för tryck, bör även en EPS-fil eller AI-fil 
finnas tillgänglig när det kommer till vektorgrafik (Encapsulated 
Postscript, 2017, 24 april).  
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1.2.2 Fotografiska bilder 
För att fotografiska bilder ska vara anpassade för webben gäller det att 
filstorleken är så låg som möjligt utan att tappa i kvalité, vilket även är en 
viktig synpunkt ur UX och SEO perspektiv. Här krävs även ett flertal 
varierande versioner och storlekar av samma bild beroende på vilken 
skärm och enhet bilden ska visas på (Johansson, 2014, 30 november). Rätt 
ICC-profil för webben (http://www.color.org/srgbprofiles.xalter?) samt rätt 
upplösning är även viktig. Gällande filformat är det bästa alternativet 
JPEG, men även formatet PNG bör finnas tillgängligt när det kommer till 
bilder med transparens (Jensen, 2017, 11 april).  

1.2.3 Typsnitt 
Typsnitt är en viktig del av känslan som företag förmedlar genom sin 
identitet. Vanligtvis innehåller den grafiska profilen fler än ett typsnitt för 
att kunna variera text i flera tjocklekar och stilar. Eftersom tryckta och 
digitala medier skiljer sig åt i läsbarhet bör den grafiska profilen ha typsnitt 
anpassade för båda situationer samt en beskrivning för hur de ska användas 
(Chapman, 2009). Att ha typsnitt som både är grafiskt tilltalande och läses 
in snabbt på webbplatsen har länge varit en utmaning för designers och 
utvecklare. Webbtypsnitten har bestått av flera filer som ofta saktar ner 
appar och hemsidor på grund av de många olika versionerna. I slutet av 
2016 presenterades dock ett nytt typsnittsformat kallat Variable Fonts 
bestående av en enda fil som kan variera sig själv i både höjd, bredd och 
tjocklek (Adobe Creative Cloud, 2017, februari). Det nya formatet 
möjliggör upp till en miljon möjliga variationer inom samma fil utan att 
addera extra filstorlek med hjälp av två axlar. Det nya konceptet är däremot 
inte brukbart än då det fortfarande utvecklas och anpassas för webben, 
däremot ser redan lovande ut inför framtiden. Fastän Variable Fonts i 
skrivande stund utvecklas av Apple, Google och Microsoft kan det ta tid 
innan formatet kommer kunna användas på grund av dess komplexa 
struktur (Rutter, 2017, februari). I nuvarande läge kan däremot andra 
webbtypsnitt användas med hjälp av Google Fonts och TypeKit, vilka 
erbjuder en mängd typsnitt anpassade för webben (Jackson, 2017, 11 
januari). 

1.2.4 Rörligt material  
Rörligt material har blivit en allt tydligare trend i digitala medier. Enligt en 
rapport från Internetstiftelsen har andelen som tittar på rörligt material på 
internet ökat från 30% till 45% mellan år 2014 och 2015 (Internetstiftelsen 
i Sverige, 2015). Exempel på rörligt material är animeringar av varierande 
former, GIF:s och längre filmklipp. I takt med den digitala utvecklingen 
har rörligt material även blivit en viktig del i dagens marknadsföring då 
den snabbt fångar intresse hos mottagaren. Istället för att förmedla ett 
budskap i endast text är det möjligt att istället förmedla det via rörligt 
material som med stor sannolikhet ökar chanserna för att budskapet når 
fram (Sörensen, 2016, 23 juni). Det betyder att det även är en nödvändig 
del i den grafiska profilen där restriktioner om hur det rörliga materialet får 
se ut och användas bör finnas med. 

1.2.5 Responsivitet 
Responsivitet innebär att en hemsida förändras beroende på den digitala 
enhet besökaren använder och kan därmed förklaras som anpassningsbar 
design. Responsiviteten är avgörande för hur användarvänlig en hemsida är 
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och kan innehålla fler eller färre element beroende på enhetens 
skärmstorlek och skärmupplösning (Responsiv webbdesign, 2015, 19 
december). Eftersom visningen av innehållet skiljer sig mellan olika 
enheter är det viktigt att information förmedlas på ett konsekvent sätt 
samtidigt som hemsidan är lättnavigerad. För mindre enheter som 
surfplattor och mobiltelefoner skalas därför hemsidan ner till de 
väsentligaste delarna för att behålla en tydlig struktur (Engborg, 2013, 23 
oktober). Eftersom dagens skärmar omfattas av en mängd olika storlekar 
ska hemsidan inte enbart fungera för alla skärmbredder utan måste också 
anpassas efter de två möjliga rotationerna - stående och liggande format 
(Smashing Magazine, 2011).  

Flexibla bilder och kolumner är även avgörande för hur väl hemsidan 
skalas utefter enhetens skärmbredd. För att uppnå responsivitet behöver 
webbutvecklare bland annat arbeta med en korrekt HTML och CSS-
struktur där element exempelvis anges i procent relativt med enhetens 
storlek snarare än pixelbredd. I samband med välskriven CSS, flexibla 
grids och bilder i passande upplösning kan hemsidan känna av användarens 
skärmstorlek och därmed flöda om innehållet automatiskt (Smashing 
Magazine, 2011). 

1.3 Frontify och deras tjänst 
Idag finns det endast få företag vars grafiska profil är skapad digitalt. 
Medan svenska företags grafiska profiler fortfarande påträffas i statiska 
format, se bilaga 2 för exempel, har internationella företag kommit längre i 
utvecklingen och erbjuder många gånger den grafiska profilen direkt på sin 
hemsida. Ett exempel är det amerikanska onlinebaserade företaget Mozilla 
Firefox vars grafiska profil finns tillgänglig direkt på deras hemsida med 
tydliga nedladdningslänkar och en användarvänlig meny, se bilaga 1. Fler 
exempel på digitala profiler är exempelvis Preem (manual.preem.se) och 
JM (www.jmguidelines.com). Ett stort antal av dagens företag saknar 
fortfarande digitaliserade grafiska profiler trots att det schweiziska 
företaget Frontify (www.frontify.com) har erbjudit lösningen att skapa 
grafiska profiler online sedan 2015. Frontify erbjuder en tjänst i form av en 
online programvara bestående av två huvudsakliga verktyg - Style Guides 
och Workspace. Den första tjänsten tillåter användaren att bygga upp en 
användarvänlig grafisk profil innehållande alla viktiga kategorier utan att 
använda kod (Morrone, 2016, 23 juli). Flera olika filtyper stöds av Frontify 
och ger även tillgång till nedladdning av sammanställda färgpaletter, ikoner 
och färdig kod. Menyn i Style Guides täcker de flesta kategorier kunden 
kan tänkas behöva för att uppnå en konsekvent identitet (Håkansson, J, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). Grundaren Roger Dudler 
motiverade att tanken med verktyget Style Guides var att bli av med det 
statiska PDF-formatet och istället skapa grafiska manualer interaktivt 
online (Portman, 2016, 6 juli). Den andra huvudsakliga tjänsten Workspace 
är däremot anpassad för ett effektivare arbetsflöde och skapar ett smidigt 
samarbete mellan designers och utvecklare. Med hjälp av Frontify behöver 
inte ett helt team skicka runt föråldrade dokument och kan istället använda 
sig av ett digitaliserat arbetsflöde online, vilket är det huvudsakliga 
konceptet med Frontify (Portman, 2016, 6 juli). 

Nackdelen med Frontify är det annorlunda arbetsflöde som företagen måste 
anpassa sig till. Fastän tjänsten är skapad för att vara så användarvänlig 
som möjligt behöver kunden fortfarande lära sig att använda den och 
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navigera runt i menyn. Eftersom Frontify består av en sådan bred 
programvara nämner Dudler att det kan vara svårt att förstå vad Frontify 
egentligen erbjuder (Portman, 2016, 6 juli). 
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2 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att förstå hur en digitaliserad grafisk profil bör 
se ut. 

2.1 Frågeställning 

• Hur bör en digitaliserad grafisk profil se ut och vad bör den 
innehålla för grafiska material och info för att följa med i den 
digitala utvecklingen? 
 

• Hur väl fungerar den kommersiella webbtjänsten Frontify? 
 

• Vad bör man som kund tänka på när man ska skapa eller beställa 
en grafisk profil? 

2.2 Projektmål och avgränsningar 

2.2.1 Projektmål 
Efter avslutat projekt ska en generisk digital grafisk profil ha skapats för att 
ge exempel på hur en grafisk profil med hjälp av designelement bör vara 
anpassad för att kunna verka digitalt samt kunna anpassas för alla digitala 
enheter.  

Utöver detta ska föreliggande studie även förmedla kunskap till företag om 
varför en digitaliserad profil är viktig och vad man bör tänka på när man 
ska skapa en grafisk profil. 

Projektet ska även utvärdera den kommersiella webbtjänsten Frontify för 
att ta reda på för- och nackdelar samt undersöka hur vanligt digitalt 
anpassat material är i grafiska profiler idag. 

2.2.2 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i projektet presenteras i listan nedan. 

• Projektet har endast behandlat digitalt material i studien. Ingen 
närmare studie gällande delarna för tryck i den grafiska profilen 
har genomförts då ingen tryckt version av den grafiska profilen har 
skapats. 

• Endast de största och mest centrala delarna av en grafisk profil har 
skapats och anpassats i vår generiska digitala grafiska profil. 

• Analysen av grafiska profiler har till stor del begränsats till små 
och medelstora företag. Enstaka större företags profiler har 
däremot förekommit i studien. 

• För analysen begränsades de undersökta profilerna till företag 
verksamma i Sverige. 
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3 Metod 
3.1 Datainsamlingar 

3.1.1 Litteratursökning  
Litteratursökningen gav en bredare kunskap inom ämnet som sedan 
brukades som grund för resterande undersökningar. 

Den första delen i litteraturstudien gjordes med hjälp av sökningar på 
Google, Google Scholar, DiVA, Summon samt branschrelaterade hemsidor. 
Litteratursökningen utfördes även genom att studera litteratur från 
Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge samt tidskriften Cap&Design.  

De sökord som användes i webbundersökningen var bland annat interaktiv 
grafisk profil, interactive brand identity, style guide, brand style guide, 
brand guidelines, brand manual, grafisk identitet, digital manual, SVG, 
variabla typsnitt, variable typeface, responsive typeface, responsiv 
webbdesign, responsive web design, Frontify etc. 

3.1.2 Analys av digitalt innehåll i grafiska profiler 
En kvalitativ analys av digitalt innehåll i publicerade grafiska profiler 
gjordes med syfte att ta reda på hur digitalt anpassat materialet är i dagens 
grafiska profiler. För att få ett varierat resultat bestod analysen av 
kommuner, föreningar, universitet och företag verksamma i Sverige. 
Korpusen kom att innehålla 23 grafiska profiler och manualer i både PDF-
form och hemsidor. 

De grafiska profilerna samlades in från flera olika källor vid olika 
tidpunkter genom sökningar på Google med hjälp av sökorden grafisk 
profil, interaktiv grafisk profil, grafisk manual och grafisk identitet. 
Sökningarna anpassades till de senaste 1–2 åren. 

Utöver insamlingen av grafiska profiler genom Google kontaktades 21 
små-och medelstora företag med hjälp av bekvämlighetsurval med 
efterfrågan om deras grafiska profil (Små och medelstora företag, 2016, 27 
december). För att avgränsa området riktades undersökningen endast mot 
företag i Dalarna som var stora nog att ha en grafisk profil och bestod av 
minst fem anställda. Syftet med att kontakta företagen var att komplettera 
analysen med större variation av grafiska profiler. Två profiler mottogs i 
undersökningen och lades till övriga manualer i analysen där den 
slutgiltiga korpusen bestod av 23 grafiska profiler.  

De grafiska profilerna sammanställdes i en tabell med syftet att värdera i 
vilken utsträckning innehållet var digitalt anpassat. Med digitalt anpassat 
menar vi att materialet fanns tillgängligt i lämpligt format med motiverade 
specifikationer för användning på webben. Elementen som analyserades 
var logotyp, färger, typsnitt, grafiska element, fotografiska bilder, 
webbmaterial och rörligt material. Utöver de kategorierna bedömdes även 
interaktivitet och användarvänlighet på en skala 1–5, där 
användarvänlighetsskalan bestod av våra personliga åsikter. 
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Interaktivitet 
1. Helt platt PDF 
2. PDF med interaktiv innehållsförteckning  
3. Grafisk profil upplagd på hemsida – utan innehållsförteckning 
4. Grafisk profil upplagd på hemsida – med innehållsförteckning  
5. Grafisk profil upplagd på hemsida – med användarvänlig interaktiv 

innehållsförteckning 
 
Användarvänlighet 

1. Inte alls 
2. Till viss del  
3. Ganska användarvänlig 
4. Bra  
5. Mycket bra 

3.1.3 Kontakt med reklambyråer 
Fyra reklambyråer samt företaget Frontify, som arbetar med digitala 
verktyg för grafiska profiler, kontaktades med syfte att se hur väl de låg i 
fas med den digitala utvecklingen. Byråerna hämtades från Årets Byrå 
(www.aretsbyra.se) inom kategorin Varumärkes- & Designbyråer. Samtliga 
byråer valdes med anledning av att de arbetar inom varumärkesbyggande 
och var bland de främsta inom den svenska branschen under år 2016, se 
tabell 1. 

Eftersom byråerna bland annat erbjöd grafisk profilering och branding 
ställdes följande frågor: 

• Jobbar ni med att skapa tryckta grafiska profiler eller skapar ni 
även någon form av digital version? 
 

• I hur stor utsträckning är de digitala grafiska profilerna ni skapar 
anpassade för att fungera på webben? (SVG, responsiva typsnitt, 
animationer & interaktivitet). 

Till företaget Frontify ställdes följande frågor: 

• Tror ni att digitala grafiska profiler kommer ersätta statiska PDF-
format i framtiden? 
 

• Vilka svenska företag använder sig av Frontify idag? 

Tabell 1  Respondenter  

Respondent Reklambyrå Kontaktperson Titel Kontakt via 
Byrå A Bold Oscar Lübeck Founder/Executive Creative Director Mejl 
Byrå B Identity Works Anette Brolin Berg Client Service Director/Senior Partner Mejl 
Byrå C Super Tuesday Simon Kamras Founder/SEO Mejl 
Byrå D Söderhavet Jesper Robinell Creative Director/Head of Design Mejl 
Konsult E Frontify* Jonatan Håkansson - Telefon 

*Frontify är inte en reklambyrå utan ett företag som erbjuder verktyg för att skapa 
digitala grafiska profiler online. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Sless 
Vid utformandet av den digitala grafiska profilen utgick vi från Sless 
modell (Sless, 2008) för skapande av designprodukt. Modellen innehåller 
sju steg. Däremot tillämpades inte alla delar i processen. 

  
Figur 1  David Sless Measuring Information Design 

De sju steg modellen består av: 

• Scoping – Problemställning, hur ser nuläget ut. 
• Benchmarking – Omvärldsanalys. 
• Prototyping – Prototyper skapas. 
• Testing – Prototyperna testas. 
• Refining – Prototyperna justeras. 
• Implementing – Det färdiga resultatet 
• Montoring – Återkoppling. 

 

Processen påbörjades med en problemställning som skulle lösas (scoping). 
Därefter genomfördes en analys över grafiska profilers digitala innehåll för 
att ta reda på vad som saknas i dagens profiler samt hur de bör 
sammanställas. Intervjuer med reklambyråer genomfördes även för att få 
ytterligare kunskap om hur reklambyråerna arbetar kring området 
(benchmarking). Efter insamlingen av data påbörjades utformningen av en 
mockup för plattformen samt skapandet av designelement. Utefter 
mockupen påbörjades sedan skapandet av plattformen (prototyping). 
Justeringar av profilen gjordes sedan i flera omgångar (refining) innan det 
färdiga resultatet var klart att presentera (implementing).  

De steg som användes under processen: 

• Scoping – Frågeställning, problemet som skulle lösas. 
• Benchmarking – Analys på grafiska profilernas innehåll samt 

intervju med reklambyråer. Hur det ser ut idag. 
• Prototyping – Utformning av designelement samt profil. 

Skapande av den digitala plattformen. 
• Refining – Förbättrade profil och material utifrån andra digitala 

profiler vi studerat. Exempelvis Mozilla och Preem. 
• Implementing – Den färdiga grafiska profilen. 
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3.2.2 Skapande av egen generisk digital grafisk profil 
Med litteraturstudie och analys som grund skapades en generisk digitalt 
anpassad grafisk profil. Skapandet av den egna digitala profilen skedde i 
två steg:  

1. Skapande av identiteten och dess material. 

Stegen i processen att skapa materialet var följande: 

 
Logotyp 
Tankeprocessen vid skapandet av logotypen var att det skulle vara en enkel 
logotyp som även skulle fungera i liten skala. Två versioner av logotypen 
skapades, en primär logotyp samt en sekundär logotyp för användning i 
mindre skalor i de fall då den primära logotypen blir svår att se. 
Filformaten som användes var i första hand SVG, men en version i PNG 
skapades även. En animerad version av logotypen skapades även för att 
lättare fånga och bibehålla kundens uppmärksamhet på digitala medier.  
 
Färger 
Två primärfärger samt tre sekundärfärger togs fram, vilka återspeglade 
företagets identitet och känslan som skulle förmedlas. Färgerna togs fram i 
HEX-kod, för att vara anpassat mot webben, samt i RGB, CMYK och 
PMS. 
 
Typsnitt 
Två olika typsnitt togs fram, ett för rubrik och ett för övrig text. Typsnitten 
valdes med åtanke att dessa skulle fungera både för tryck och för digitala 
medier. Detta gjorde att vi valde typsnitt som även fanns tillgängliga på 
Google Fonts eller på Typekit som webbtypsnitt med avsikt att typsnitten 
även skulle kunna appliceras på hemsidan. HTML-kod samt CSS 
adderades i profilen för att snabbt kunna implementera typsnitten på 
hemsidan. 
 
Grafiskt mönster 
Ett grafiskt mönster för igenkänning med identitetens primärfärger 
skapades. Mönstret förekommer främst i SVG då detta är ett skalbart 
format som även ger möjlighet att animera mönstret direkt på webben med 
CSS. En version i formatet PNG skapades också. 
 
Knappar 
För att stärka identiteten skapades även egna knappar för användning på 
hemsidan och i den digitala grafiska profilen. Knapparna skapades i tre 
olika färger och är även animerade vilket väcker intresse hos användaren. 
HTML-kod samt CSS för knapparna finns att hämta direkt i profilen. 
 
Ikoner  
För att hålla ett enhetligt uttryck utåt valdes även ikoner för användning på 
webben. Ikonerna valdes från biblioteket www.fontello.com vilket gör dem 
lättanvända och tillgängliga överallt. 
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2. Skapande av den digitala plattformen för profilen. 

Den digitala plattformen för den grafiska profilen skapades från grunden 
med hjälp av en kodkunnig person. Plattformen skapades med både SEO 
och användarvänlighet i åtanke där mobile first var arbetssättet. För att 
underlätta för användarna var menyn i profilen fast och följer därmed med 
när sidan scrollas. När plattformen var klar strukturerades alla delar och 
allt material upp och implementerades i profilen. 

 

3.2.3 Skapande av grafisk profil via webbtjänsten 
Frontify 

Det digitalt anpassade materialet för det generiska företaget lades upp på 
Frontify för att utvärdera hur väl tjänsten fungerade. En avancerad Style 
Guide användes som mall och anpassades utefter kategorierna i den 
grafiska profilen. Den primära röda logotypen placerades i fokus med en 
animerad version tillgänglig i SVG-format medan resterande versioner 
befann sig under denna. Både de primära och sekundära logotyperna fanns 
i SVG och PNG-format och var samlade i en packad ZIP-fil för att enkelt 
kunna laddas ned. Därefter sammanställdes profilens färger i en lista med 
värden för RGB, CMYK, PMS samt HEX-kod vilka även kunde hämtas 
som color swatches för användning i Adobes bibliotek. När det kom till 
typsnitten lades de enkelt till med hjälp av Frontifys sökfält som innehöll 
flera olika källor för hämtning av typsnitt. Rubriktypsnittet Source Sans 
Pro och typsnittet för brödtext, Roboto, länkades in i listan ur Google Fonts 
med en illustration av flera tjocklekar samt tillhörande HTML och CSS-
kod till. Det grafiska mönstret lades till i stående PNG-format med en 
instruktion angående användning. Med hjälp fontello.com hämtades Font 
Awesome webbikoner på ett smidigt sätt i form av en zip-fil och laddades 
upp på Frontify med en tillhörande beskrivning. Allra sist implementerades 
de färdigkodade knapparna där både HTML och CSS-kod fanns tillgänglig 
för snabb användning, se bilaga 5. 
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4 Resultat och diskussion  
4.1 Digitalt innehåll i publicerade grafiska 

profiler 
Resultatet av den kvalitativa analysen av digitala element i utvalda grafiska 
profiler visade att majoriteten av företagen saknade digitalt anpassat 
material. Endast 6 av 23 profiler erbjöd sin logotyp i webbformaten SVG 
eller PNG medan enbart åtta företag angav färgerna i hexadecimal kod 
väsentligt för webbanvändning, se figur 1 och 2. De flesta grafiska profiler 
innehöll däremot typsnitt anpassade för både tryckta och digitala medier. 
Vid granskning av de grafiska elementen framgick det att färre än hälften 
av företagen saknade illustrationer och mönster anpassade för digitala 
medier samtidigt som resterande saknade grafiska element helt. Enbart en 
grafisk profil angav pixelstorleken på fotografiska bilder för användning på 
webben medan återstående profiler saknade den informationen. Gällande 
webbmaterial var det inte mer än fem företag vars grafiska profil hade 
material såsom omslagsbilder för sociala medier, medan majoriteten av 
resterande företag inte omfattade webbmaterial, se figur 3. Under kategorin 
rörligt material innehöll endast en grafisk profil någon form av film, 
animation eller logotyp i rörligt sammanhang. De flesta grafiska profiler 
bestod av en statisk PDF och höll därmed en låg nivå av interaktivitet med 
brist på fungerande innehållsförteckning där endast tre profiler erbjöd en 
interaktiv innehållsförteckning, se figur 4. Av resterande profiler upplagda 
eller skapade via en hemsida nådde bara en profil kravet med att både 
innehålla en interaktiv innehållsförteckning samtidigt som den var 
användarvänlig och lättnavigerad. För att se definitionerna samt 
kategorierna i analysen, se bilaga 3.  
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         Figur 3 Webbmaterial Figur 4  Interaktivitet 

 

Utifrån analysen kan det konstateras att profilerna innehåller en låg andel 
digitalt anpassat material. Vad detta kan bero på är osäkert, däremot verkar 
de grafiska profilerna inte följa den digitala utvecklingen i samma tempo 
som erfordras. Det tycks även vara en stor brist på företag som erbjuder 
tjänsten att skapa en helt digitalt anpassad grafisk profil. Analysen visade 
att större företag verkar ligga i framkant när det kommer till digitalt 
anpassat material i de grafiska profilerna vilket tyder på att det kan finnas 
en lucka i marknaden då det är minst lika viktigt för mindre företag att ha 
digitalt anpassat material. Resultatet från analysen är i viss mån osäker 
eftersom det med stor sannolik finns företag som inte har lagt upp sin profil 
på nätet och därmed missats i analysen. Detta betyder att det kan finnas en 
större andel digitalt material än vad analysen visar. 

4.2 Synpunkter från reklambyråer 
För att undersöka hur materialet i de grafiska profilerna vanligtvis 
sammanställs genomfördes kortare mejlintervjuer med reklambyråer 
specialiserade på varumärkesbyggande samt en telefonintervju med 
Frontify, en företrädare som arbetar med digitala plattformar för grafiska 
profiler. Nedan följer de teman som kunde utläsas ur intervjuerna. 

• Profilen bör vara lättanvänd och materialet lättillgängligt 

Majoriteten av byråerna var överens om att den grafiska profilen ska vara 
lättanvänd samt att materialet i profilen behöver vara lättillgängligt. 

”Och när man ska jobba med många olika personer som jobbar i olika 
projekt så blir det också ineffektivt när man gör det via mejl eller andra 
typer av liknande kanaler.”  
Konsult E 

”Troligtvis så försvinner PDF/tryckta manualer mer och mer.”  
Byrå D 

En stark identitet som förmedlas enhetligt i alla kanaler är nyckeln för att 
skapa ett starkt varumärke. Många mindre och medelstora företag väljer 
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idag att sammanställa sin grafiska profil i form av en PDF vilket enligt 
konsult E är ett mycket ineffektivt sätt att sammanställa materialet på då 
den grafiska profilen och dess material behöver vara lättillgänglig och 
enkel att använda. Konsult E menade även att andra varianter, som att dela 
material via mejl, är mycket ineffektiva när man ska arbeta i projekt. Även 
Byrå D trodde att PDF:er och tryckta manualer kommer att försvinna mer 
och mer i framtiden, vilket tyder på att det finns en bättre lösning för 
dagens grafiska profiler. 

”Styrverktyg för identiteter som vi gör är idag, med några få undantag, 
digitala styrverktyg/manualer där alla centrala verktyg är 
nedladdningsbara.”  
Byrå B 

”Vi har tagit fram en egen digital identitetsmanual-produkt men 
använder mest Frontify.”  
Byrå D 

Samtliga byråer antydde även att de för det mesta sammanställer den 
grafiska profilen digitalt. Däremot skedde detta på olika vis där Byrå B 
svarade att de använder sig av digitala styrverktyg och manualer där alla 
verktyg är nedladdningsbara för att skapa en så lättanvänd och smidig 
manual som möjligt. Byrå D använde webbtjänsten Frontify men hade 
även konstruerat ett eget digitalt verktyg för sammanställandet av digitala 
profiler. Som Byrå B påpekade bör även materialet finnas tillgängligt för 
nedladdning direkt från profilen då det blir enkelt för alla som jobbar med 
profilen att komma åt uppdaterat material samt återanvända tidigare 
material som skapats. 

 

• Digitala profiler är för alla kanaler och användare. 

 “De identiteter vi utvecklar måste fungera i alla kanaler inklusive digitala 
kanaler.”	
Byrå B 

“Det viktigaste är att hitta en stark idé som allt utgår ifrån, grunden är sen 
att uttrycket ska fungera i alla kanaler. När vi sätter igång och arbetar så 
tänker vi alltid att idén och formen ska funka överallt.” 
Byrå C 

“När vi sedan tar ut identiteten så är det viktigt att färger, typsnitt, logotyp 
etc fungerar för alla användare […]. För att säkerställa detta har vi ett 
digitalt test-lab, med flera olika gamla och nya skärmar, mobiltelefoner 
och datorer med olika operativsystem för att se hur färger visas 
och typsnitt renderas på olika enheter.”	
Byrå A 

“[…] filerna är alltid tillgängliga i olika format.”	
Byrå D 

Majoriteten av byråerna ansåg det vara viktigt för digitala profiler att 
innehålla material för alla plattformar och användare. Identiteterna de 
utvecklar behöver därför vara anpassade för alla digitala kanaler berättade 
Byrå B och menade att materialet skulle fungera lika väl digitalt som i 
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tryckt format. Detta medför inte bara att företagen bibehåller ett enhetligt 
utseende i alla kanaler men även att deras respektive hemsida kan visas på 
alla enheter på ett korrekt sätt. Byrå C ansåg därför att innehållet i den 
digitala profilen bör optimeras för alla plattformar där grundtanken är att 
profilen och dess uttryck ska fungera överallt. Byrå A antydde även att 
eftersom materialet i profilen främst används på digitala plattformar är det 
en självklarhet att det ska fungera för alla användare och nämnde att de 
ofta testade materialet för att säkerställa att det såg konsekvent ut på alla 
enheter och kanaler. Eftersom materialet i den grafiska profilen kräver 
olika format beroende på ändamål berättade även Byrå D att de alltid 
erbjuder filerna tillgängliga i olika format. Den digitala profilen behöver 
således fungera på alla kanaler oberoende av vilken enhet besökaren 
använder samt behålla ett enhetligt utseende på samtliga. 

 

• Det digitala behöver vara i fokus under hela processen  

“Vi har sett att det digitala behöver vara i fokus under hela processen när 
vi skapar nya identiteter. Det är viktigt att tänka digitalt redan från start, 
när vi utformar koncept, eftersom många identiteter till största del kommer 
synas på digitala plattformar.”	
Byrå A 

“Ja, alltid en digital version. Nästan aldrig tryckta versioner, ibland om 
kunden vill det så gör vi det.”	
Byrå D 

Flera byråer antydde att de skapar material främst för digital användning 
när det gäller varumärkesidentiteter. Byrå A påpekade att det digitala är 
viktigare än någonsin med tanke på hur mycket samhället har digitaliserats 
under de senaste åren. Det digitala behöver vara i fokus under hela 
processen förklarade Byrå A och ansåg att det var en väsentlig del av 
arbetet. Fastän det ställer högre krav på materialet och byråerna finns det 
ett stort behov med tanke på hur den digitala världen växer. Eftersom 
många identiteter syns på digitala plattformar är det således viktigt att både 
arbeta och tänka digitalt redan från start vid utformning av nya koncept, 
där arbetssättet bör vara lika digitalt som det moderna samhället. Företagen 
behöver alltså ha material som kan klara av de krav som ställs av dagens 
digitala medier och plattformar där exempelvis format och upplösning 
avgör kundernas uppfattning av företaget. Byrå D berättade att de nästintill 
aldrig skapar tryckta versioner utan snarare lägger fokus på digital 
hantering i första hand, såvida beställaren inte specifikt begär tryckt 
material. Med hjälp av det digitala kan innehållet även göras interaktivt 
nämnde Dudler och kommenterade att de olika elementen kan 
moderniseras till “more like today’s age and not from 10 years ago” 
(Portman, 2016, 6 juli). 
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• Materialet behöver vara konsekvent mellan tryck och 
webb 

Ett par av respondenterna nämnde även att det är viktigt att man är 
konsekvent i sin identitet mellan tryck och webb. 

”När vi utvecklar designsystem innebär det att vi optimerar 
användningen av identitetens byggstenar i de olika kanalerna 
(från fysisk miljö, trycksaker till digitala kanaler) […]”  
Byrå B 

”Det kan handla om allt från att ta fram ett liknande typsnitt för 
webben (om det analoga inte fungerar). När vi sätter igång och 
arbetar så tänker vi alltid att idén och formen ska funka 
”överallt”.”  
Byrå C 

Enligt Byrå B behöver materialet i den grafiska profilen ofta anpassas och 
justeras för att optimeras för olika kanaler och ändamål. Detta är viktigt för 
att identitet ska presenteras enhetligt utåt och skapa ett starkt varumärke. 
Byrå C antydde även att det kan handla om företeelser som att ta fram 
liknande typsnitt för webben om det analoga typsnittet inte fungerar. Då 
detta är en viktig del i företagets identitet är det grundläggande att man 
redan i skapandet av identiteten och profilen har det digitala i åtanke. Har 
man inte detta riskeras det enhetliga uttrycket man eftersträvar att blir 
svagare då justeringar behöver göras senare i processen för att anpassa 
materialet även för digitala medier. 

 

4.3 Egen generisk digital grafisk profil 

4.3.1 Grafisk profil skapad på egen plattform 
Den grafiska profilen skapad på egen plattform kan ses i bilaga 4. Exempel 
visas nedan i figurerna 5–8. 

 

Figur 5 Desktop. Startsida för den grafiska profilen 
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Figur 6 Desktop. Sidan för logotyp 

 

          

Figur 7  Mobil. Meny             Figur 8          Mobil. Logotyp 

 

Den egna generiska digitala grafiska profilen som skapades är byggd efter 
undersökningar inom området samt med hjälp av inspiration från olika håll. 
Inspirationen kom bland annat från andra digitala grafiska profiler som 
Firefox och Preem samt från webbtjänsten Frontify. Allt material och all 
information är samlad på en plats i plattformen för att ge en lättanvänd och 
tydlig grafisk profil, se figur 5 och 6. Detta gör det enkelt för samtliga att 
komma åt uppdaterat nedladdningsbart material samtidigt som man kan se 
restriktioner för hur de olika materialen får användas. Den grafiska profilen 
är dessutom responsiv vilket gör den användarvänlig för alla enheter, se 
figur 7 och 8. 
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I samband med framställningen av plattformen påträffades flera 
svårigheter. Den största svårigheten handlade om kodandet av plattformen 
då våra begränsade kunskaper inom HTML, CSS och främst JavaScript var 
ett hinder under framställningen. Problemet löstes med hjälp av en 
kodkunnig person. Ytterligare ett hinder var tiden då både skapandet av 
mockup för plattformen samt implementering av materialet var 
tidskrävande. För att den digitala profilen ska fungera krävs även att 
plattformen publiceras på ett webbhotell eller motsvarande lösning, vilket 
kan skapa ytterligare svårigheter om man inte är insatt inom området. 
Ytterligare en nackdel med en digital profil kan vara att den är just digital 
om profilen behöver finnas tillgänglig även utan tillgång till internet. 
Lösningen till problemet blev en grafisk profil i form av en interaktiv PDF, 
med liknande utseende som den digitala, som finns tillgänglig att ladda ner 
eller skriva ut direkt från den digitala plattformen. Den digitala profilen 
blev i slutändan lättillgänglig och lättanvänd, mycket tack vare 
interaktiviteten samt det nedladdningsbara materialet direkt i profilen, se 
figur 6. 

 

4.3.2 Grafisk profil skapad via Frontify 
Det digitalt anpassade materialet för det generiska företaget laddades upp 
på Frontify, se figur 9–10. 

 

 

Figur 9  Logotyp 



25/40 

 

Figur 10 Färger 

 
Det digitalt anpassade materialet för det generiska företaget laddades upp 
på Frontify för att utvärdera hur väl tjänsten fungerar, se bilaga 5. Frontifys 
avancerade Style Guide meny består av flera kategorier med underflikar, 
något som gjorde den svår att navigera i. Med hjälp av de förinställda 
kategorierna är det däremot smidigt att strukturera upp materialet i profilen 
samt se vilka typer av sektioner som eventuellt behöver läggas till. 
Sektionerna innehåller bilder, bilagor, färger, typsnitt, ikoner med mera och 
ger möjlighet att importera filer både från egen dator samt att inhämta 
material från diverse webbsidor som Google Fonts och Font Awesome. 
Eftersom sektionerna är många uppstod det däremot svårigheter med att 
veta vilken typ av sektion som skulle användas för rätt ändamål. På grund 
av det komplexa upplägget blev det arbetskrävande att lägga till vissa delar 
av materialet då det inte förekom någon längre beskrivning av vad varje 
sektion var anpassad för. Utöver de eventuella svårigheterna med 
sektionerna ger Frontify möjligheten att importera i princip vilket material 
som helst genom att stödja de flesta moderna webbapplikationerna. 

Frontify erbjuder inte bara en grafisk profil med instruktioner om 
användning liknande de traditionella profilerna utan fungerar även som ett 
bibliotek med nedladdningsbara filer i flera format. Under varje kategori 
kan flera filer läggas till i både pixelbaserade format samt i HTML-kod 
vilket innebär att exempelvis logotypen kan sammanställas i PNG, SVG 
samt en packad ZIP-fil med flera versioner. Med hjälp av sektionen för kod 
kan även SVG logotypen appliceras som HTML med en tillhörande CSS 
redo att kopieras och appliceras på önskad hemsida.  

Ännu en nackdel med Frontifys Style Guide var det begränsade utseendet 
av plattformen, något som även Byrå D påpekade. Eftersom menyn och 
upplägget på sidan är standardiserat går profilen inte att anpassa i önskad 
utsträckning. Å andra sidan kan det standardiserade upplägget vara en 
fördel för företag som effektivt vill samla sin grafiska profil utan att 
behöva tänka på utseendet och slippa koda en egen digital plattform. 
Frontify ger också möjlighet att ge utvalda användare rättigheten att 
redigera profilen eller dela sidan med hjälp av en hyperlänk. 

 



26/40 

5 Sammanfattande diskussion, 
slutsats och rekommendationer 

5.1 Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att förstå hur en digitaliserad grafisk profil bör se ut 
samt vilket grafiskt material och information som bör ingå för att den ska 
klassas som digitalt anpassad. För att följa den digitala utvecklingen bör en 
grafisk profil finnas tillgänglig i digitalt format. Majoriteten av de 
publicerade grafiska profilerna i vår analys, se bilaga 3, hade inte ett 
strukturerat upplägg vilket resulterar i en icke användarvänlig grafisk 
profil. Vi anser därför att det är viktigt att den digitala profilen läggs upp på 
ett sätt där användaren lätt kan navigera i menyn. Genom att dessutom vara 
responsiv kan den digitala profilen visas på flera enheter och behålla ett 
konsekvent upplägg samt utseende. Detta gör att den blir tillgänglig för alla 
användare oberoende av enhet till skillnad från de grafiska profilerna i 
analysen där majoriteten bestod av statiska PDF:er. En digital grafisk profil 
kan däremot lätt redigeras och uppdateras utan att behöva delas igen 
eftersom profilens webbadress förblir densamma. Eftersom det digitala är i 
fokus i dagens samhälle bör inte bara profilens format anpassas utan också 
materialet i den. Majoriteten av de analyserade grafiska profilerna hade 
inte digitalt anpassade element och saknade rätt format för 
webbanvändning som gav följder som dålig upplösning eller att materialet 
inte visas alls. Den digitaliserade profilen bör bestå av webbvänliga format 
som är nedladdningsbara i flera versioner för att undvika problem som 
dessa. 

5.1.1 Intervju med reklambyråer	
I de genomförda intervjuerna med reklambyråer hade majoriteten 
överensstämmande synpunkter angående sammanställning av material i 
grafiska profiler. De flesta ansåg att digitala profiler är för alla kanaler och 
användare och bör därmed fungera överallt. Till skillnad från de ineffektiva 
statiska PDF-formaten bör dagens grafiska profiler vara lättanvända och 
lättillgängliga påpekade samtliga byråer. Flera av byråerna var även 
överens om att materialet i profilerna bör finnas tillgängligt för 
nedladdning. Byråerna var även ense om att det digitala bör vara i fokus 
under hela arbetsprocessen för att nå de krav som ställs av dagens digitala 
enheter. 

5.1.2 Jämförelse mellan Frontify och vår egen plattform	
Medan skapandet av den egna generiska profilen bestod av framställning 
av grafiskt material, mockup för plattform, kodning av plattform samt 
implementering av element krävde webbverktyget Frontify endast 
applicering av färdigt material. På så sätt är Frontify ett mycket snabbare 
och effektivare sätt att sammanställa grafiskt material än att skapa en 
digital plattform från grunden. Däremot kunde den egna digitala 
plattformen anpassas till önskat utseende till skillnad från Frontifys 
standardiserade upplägg. Medan menyn på Frontify innehöll flera 
kategorier med underflikar var den egna grafiska profilen skapad på ett 
användarvänligare sätt med en fast meny och färre kategorier. Vår slutsats 
är därför att Frontify passar användare som inte har erfarenhet eller tid för 
att koda en egen digital plattform och som inte lägger så stor vikt vid 



27/40 

utseendet av plattformen. Företag med större resurser har däremot 
möjlighet att lägga tid på att skapa en egen digital grafisk plattform vars 
utseende kan anpassas i önskad omfattning. 

5.2 Rekommendation 
Vid skapandet av en egen digital plattform kan det vara svårt att veta hur 
man ska gå tillväga. Vår studie kan därför ligga till grund för de personer 
eller företag som vill genomföra detta själva. Underlaget kan även vara bra 
om man som kund ska göra en beställning på en digital grafisk profil och 
är osäker på hur beställningen ska se ut. Genom att ha goda förkunskaper 
inom ämnet vet man som beställare vad man kan förvänta sig samtidigt 
som det blir enklare för byrån som skapar profilen att veta vad kunden är 
ute efter. 

Då det tar tid och kan vara svårt att själv skapa sin egen profil om man inte 
har tillräckligt med kunskap är vår rekommendation att man vänder sig till 
en professionell byrå som kan tillgodose önskemålen. Tänk däremot på att 
ju bättre insatt kunden är, desto lättare kommer det vara att kommunicera 
med den person som utför arbetet vilket i slutändan kommer resultera i ett 
bättre resultat. Naturligtvis bör man välja en person eller ett företag som 
ligger i fas gällande den digitala utvecklingen för att profilen ska klara det 
som krävs i det digitaliserade samhället. 

5.3 Metodreflektion  
I föreliggande studie har olika materialinsamlingsmetoder använts. Den 
materialinsamling som kan ha påverkat resultatet mest är intervjuerna med 
de reklambyråer som kontaktades. Eftersom intervjuerna med 
reklambyråerna skedde via mejl gav de relativt korta svar. För att ha fått 
fler detaljerade svar som gett mer information borde längre och djupare 
intervjuer ha genomförts, gärna genom personlig kontakt. För att ha 
genomfört detta borde vi ha varit mer angelägna och eventuellt besökt 
byråerna personligen. Detta kunde dock ha lett till en svårighet i sig då 
byråerna var svåra att nå. 

Vid insamling av grafiska profiler för analysen kontaktades företag runt om 
i Dalarna via mejl. Bortfallet var stort, av 21 kontaktade företag fick vi 
endast två stycken profiler. Många av företagen hade ingen profil eller 
svarade att deras profil för närvarande omarbetades. För att ha ökat antalet 
insamlade profiler borde fler företag ha kontaktats samtidigt som vi borde 
ha övervägt att kontakta företag även utanför Dalarnas gränser. 
 
Angående analysen av digitalt innehåll i grafiska profiler var material svårt 
att hitta eftersom företag till mestadels inte delade sin profil på nätet. På 
grund av detta resulterade det i att materialet ofta begränsades till 
kommuner, föreningar och universitet. Analysen bestod endast av företag 
verksamma i Sverige, vilket var ännu en faktor på bristen av material. För 
att få en större omfattning av grafiska profiler i analysen skulle man kunna 
utöka sökningen internationellt. 
 
Utöver de nämnda materialinsamlingsmetoderna var litteratursökningen 
gällande digitala grafiska profiler problematisk då ämnet är relativt nytt. 
Det var vid flera tillfällen därför svårt att hitta användbart material som 
grund för studien. 
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5.4 Slutsats 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur en digital grafisk profil 
bör se ut samt vilket material den bör innehålla. Resultaten från analysen 
och undersökningarna visade att det finns en stor brist på digitalt anpassade 
grafiska profiler, inte bara anpassat material utan också en digitalt anpassad 
plattform för profilen att visas på. Detta pekar på att det finns utrymme för 
företag att erbjuda tjänsten att skapa digitala grafiska profiler, främst för 
mindre och medelstora företag där digitala profiler var en ovanlig 
företeelse. 

Studien har visat vad som bör ingå i en digital grafisk profil samt hur den 
bör vara uppbyggd för att klara av den digitala utvecklingen i dagens 
samhälle. I takt med den fortsatta digitala utvecklingen kommer med stor 
sannolikhet ytterligare egenskaper för det digitala materialet att förändras, 
vilket man behöver ta i beaktande vid skapandet av en grafisk profil. Detta 
är med andra ord ett ämne som hela tiden behöver vara uppdaterat för att 
följa den snabba digitala utvecklingen som sker. 
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ANALYS AV DIGITALT INNEHÅLL I PUBLICERADE GRAFISKA PROFILER

FÖRETAG LOGOTYP FÄRGER TYPSNITT
GRAFISKA 
ELEMENT

FOTOGRAFISKA 
BILDER

WEBBMATERIAL
RÖRLIGT 

MATERIAL
INTER-

AKTIVITET
ANVÄNDAR-
VÄNLIGHET

Preem    a a a finns ej finns ej finns ej finns ej 5 5 

Botkyrka Kommun a - a - finns ej finns ej finns ej 4 4

Laholm Kommun - - a finns ej - finns ej finns ej 2 3

Gislaveds Kommun - a a - - - finns ej 2 1

Lunds Universitet - a a - - a finns ej 1 1

Mittuniversitetet - a a finns ej - a finns ej 1 1

 IK Sirius Fotboll - - - finns ej finns ej finns ej finns ej 1 1

 Seko - - a - finns ej finns ej finns ej 1 1

 Malmö Redhawks - a a finns ej finns ej finns ej finns ej 3 1

 Krinova - - a - - finns ej finns ej 1 1

 Sveaskog - a a finns ej - finns ej finns ej 1 1

 Värmlandstrafik a - - - - - finns ej 1 1

 Almega - - a finns ej a a finns ej 1 1

 JM a a - - - finns ej finns ej 5 4

 Liljevalchs - - a finns ej finns ej finns ej finns ej 1 1

 Westra Wermlands Sparbank - finns ej a finns ej finns ej finns ej finns ej 1 1

 Swedish ICT a - a - - a finns ej 1 1

 Circus Stockholm - a - - finns ej finns ej finns ej 4 3

 Mählers - - - finns ej finns ej finns ej a 1 1

 MAX - - - finns ej finns ej finns ej finns ej 1 1

 Skandia Mäklarna a - - - - a finns ej 1 1

 Relita Sanering - - a finns ej finns ej - finns ej 1 1

 Atrium Ljungberg - - a finns ej - finns ej finns ej 2 2

-   material ej digital anpassat 1. Helt platt PDF
2. PDF med interaktiv innehållsförteckning 
3. Grafisk profil upplagd på hemsida – utan innehållsförteckning
4. Grafisk profil upplagd på hemsida – med interaktiv innehållsförteckning
5. Grafisk profil upplagd på hemsida – med användarvänlig interaktiv innehållsförteckning

1. Inte alls
2. Till viss del
3. Ganska användarvänlig
4. Bra
5. Mycket bra

IKONER

KATEGORIER

INTERAKTIVITET ANVÄNDARVÄNLIGHET

a  material digitalt anpassat 

LOGOTYP
Logotypen är digitalt anpassad om filen förekommer i webbformatet SVG 
eller PNG. Den bör också vara tillgänglig att ladda ner som flera olika 
filtyper med motivering för när och hur filtyperna ska användas. 
Logotypen bör även finnas i en mindre avskalad symbol som syns i alla 
digitala enheter med angivna max-och min pixelmått.  

TYPSNITT 
För bästa användarvänlighet bör typsnittet vara anpassat för både tryckta 
och digitala medier. Typsnittet bör väljas med båda kategorier i åtanke 
eller ha olika versioner beroende på syfte. 

FÄRG 
För att kunna användas på webben bör en färg anges i hexadecimal kod 
och kan även förekomma i RGB, CMYK samt Pantone. 

GRAFISKA ELEMENT 
Precis som logotypen, bör illustrationer och mönster användas i SVG 
format för att behålla oändlig upplösning. Mindre illustrationer som 
används för instruktioner ska om de kan, hämtas som webicons för bästa 
responsivitet. I andra fall ska finns de tillgängliga i PNG eller EPS.

FOTOGRAFISKA BILDER 
Bilder behöver ha olika storlek beroende på syfte, därför bör den grafiska 
profilen ange PPI, upplösning i pixlar, färgprofil samt filtyp för både tryckt 
och digital användning. 

WEBBMATERIAL
Den grafiska profilen bör ta ta hänsyn till material skapat för webbanvänd-
ning, såsom omslagsbilder för sociala medier samt knappar.

RÖRLIGT MATERIAL
Den grafiska profilen har eventuellt ett kapitel för film och animation där 
logotyp eller mönster visas i rörligt sammanhang.

INTERAKTIVITET 
För bästa användarvänlighet bör den grafiska profilen ha en interaktiv 
innehållsförteckning som tillåter läsaren navigera till önskat kapitel. Den 
innehåller eventuellt nedladninngslänkar till de filer som illustreras i profilen. 
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GENERISK GRAFISK PROFIL PÅ EGEN PLATTFORM - DESKTOP

Framsida på digital grafisk profil.

Kapitel om logotyper ur generisk grafisk profil.

Bilaga 4



Kapitel om färger ur generisk grafisk profil.

Kapitel om typografi ur generisk grafisk profil.



Kapitel om grafiskt element  ur generisk grafisk profil.

Kapitel om webb ur generisk grafisk profil.



Kapitel om animationer ur generisk grafisk profil.



GENERISK GRAFISK PROFIL PÅ EGEN PLATTFORM - MOBIL



GENERISK GRAFISK PROFIL PÅ FRONTIFY

Framsida på grafisk profil ur Frontify. 

Kapitel om logotyper ur Frontify.
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Kapitel om färger ur Frontify.

Kapitel om typografi ur Frontify.



Kapitel om ikoner ur Frontify.

Kapitel om grafiskt mönster ur Frontify.



Kapitel om ikoner ur Frontify.
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