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1 Introduktion  

Som nystartat företag i dag är det av största vikt att ha en genomtänkt 

grafisk identitet för att kunna särskilja sig från konkurrenter samt för att få 

igenkänning. Airey (2010) skriver att man ser över 1000 logotyper en 

vanlig dag vilket understryker vikten av en effektiv grafisk identitet.     

En grafisk identitet är vad ett företag är, och består i stort av två delar som 

är vision och profil (Bergström, 2012). Visionen är vart företaget vill 

komma i framtiden och profilen är det företaget vill uppfattas som 

(Bergström, 2012). Den grafiska identiteten utgör en röd tråd i 

kommunikationen och skapar ett enhetligt utseende oberoende av kanal 

och blir ett effektivt och lönsamt verktyg då företaget kommunicerar. Att 

ha en genomtänkt grafisk identitet är grunden för ett företag då det vill 

marknadsföra sig och även gynnsamt av flera anledningar (Lipe, 2006). 

Vidare skriver Lipe (2006) att en bra grafisk identitet gör att ett företag får 

förtroende snabbare, drar nytta av gott rykte, lockar fler antal kunder, inger 

ett professionellt intryck samt ger en ökad medvetenhet om ett företag. 

Genom ett enhetligt utseende blir även företaget mer konkurrenskraftigt 

och skapar igenkänning i högre utsträckning (Lipe, 2006). 

Verktyget som används för att förmedla en grafisk identitet är en grafisk 

profil (se avsnitt 1.2). En grafisk profil utgår ifrån företagets identitet och 

vision (Bergström, 2012). Föreliggande arbete handlar om hur en grafisk 

profil samt användarvänlig hemsida bör framställas åt ett nystartat företag 

för att på bästa sätt spegla dess identitet och vision.  

1.1 Företaget 

Föreliggande arbete är ett samarbete med det nystartade hälsoföretaget 

Eklundens källa. Samarbetet har legat till grund för framställningen av 

företagets grafiska profil samt hemsida. 

Eklundens källa är ett företag som är verksamt inom flera olika områden 

och erbjuder varierande tjänster. Företaget erbjuder tjänster som 

regndroppsmassage, andlig healing, meditation, coachande samtal och 

kurser i tai chi.  

Regndroppsmassage är en behandling som anses stimulera kroppens 

läkningsförmåga både ut- och inifrån. Massagen används i kombination 

med eteriska oljor. En eterisk olja är en doftande och flyktig olja som 

kommer färdigbildad i olika växtdelar (Eterisk olja, 2016, 8 juni). Dess 

doft anses även motverka stress och oljan anses ha en läkande effekt.   

Andlig healing är en behandling som sägs undersöka samt påverka det 

mänskliga energifältet (auran) genom att healern lägger sina händer på eller 

nära den som ska behandlas (Institutet för avancerad energiterapi, u.å). 

Healing påstås även göra det möjligt att man utvecklas som person och 

uppnår bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt (Institutet för avancerad 

energiterapi, u.å). Healing har inte vetenskapligt bevisats men det finns fall 

där människor påstås har blivit botade mot olika sorters sjukdomar genom 

healing (Healing, 2017, 17 maj). 

Meditation är i västvärlden ett sammanfattande begrepp som innebär 

metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med 

koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse (Meditation, 

2017, 30 maj). Syftet med meditation är att stilla sitt sinne och skapa bättre 
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förutsättningar för ett inre lugn och utveckla en förmåga att enklare hantera 

tankar och känslor (Meditation, 2017, 30 maj). 

Coachande samtal innebär möjligheten att samtala om det kunden vill 

och/eller behöver samtala om. En möjlighet att få inspiration, bolla idéer 

eller utveckling.  

Tai chi fokuserar på inre styrka, koncentration och balans och används som 

terapiform inom traditionell kinesisk medicin (Taijiquan, 2016, 12 januari). 

Det är en kombination av gymnastik, meditation och Qi Gong och är en 

flytande och obruten serie rörelser och kan även kallas för 

rörelsemeditation. (Svenska Tai Chi Chuan Institutet, u.å.). Rörelserna 

utförs långsamt, mjukt men ändå kraftfullt med en avspänd kropp och 

avslappnat sinne. Tai chi sägs återskapa balansen mellan människans 

fysiska, mentala och själsliga natur samt kunna motverka stress, sjukdomar 

och leda till en bättre hälsa (Svenska Tai Chi Chuan Institutet, u.å.). 

Urvalet av tjänster företaget erbjuder är brett men det finns gemensamma 

nämnare som avslappning, stresshantering och välbefinnande. För att 

samla alla tjänsterna under en kategori placeras de under mindfulness. 

Mindfulness, eller medveten närvaro på svenska, är en metod som används 

för att öka medvetenheten i nuet och används ofta i västerländsk 

psykoterapi för personer som lider av t.ex. stress, ångest och nedstämdhet 

(medveten närvaro, 2017, 29 juni). 

1.2 Grafisk profil 

Den grafiska profilen omfattar i princip allt som har med den visuella 

formen att göra (Heine, 2005, s 65). I föreliggande arbete är fokus på 

logotyp, typsnitt, färger och grafiska element. En grafisk profil har som 

uppgift att visualisera företagets karaktärsdrag (Hinn & Rossling, 1994). 

Vidare skriver Hinn och Rossling (1994) att en grafisk profil är ett 

hjälpmedel för att kommunikationen utåt från ett företag ska vara 

konsekvent och enhetlig och att det bidrar till ett starkare varumärke. 

Genom att vara konsekvent med designen blir det tydligt för mottagaren 

vem kommunikationen kommer ifrån och det skapar igenkänning (Hinn & 

Rossling, 1994). 

1.2.1 Logotyp 

En logotyp är kärnan i ett företags visuella profil och ska främst 

harmonisera med företagets affärsidé och kultur (Bergström, 2009). 

Wheeler (2013) skriver att en logotyp är ett eller flera ord i ett bestämt 

typsnitt och att det oftast placeras vid sidan av en symbol (se figur 1). Den 

formella relationen mellan dem utgör en signatur. Vidare i arbetet kommer 

signatur att kallas för logotyp för att undvika missförstånd. 
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Figur 1  Illustration av det Wheeler benämner som signatur 

 

Airey (2010) har sammanställt en lista innehållande sju punkter (som följer 

nedan) som en logotyp bör följa för att det ska vara en bra design. 

• Håll det enkelt – Den enklaste lösningen är oftast den mest 

effektiva. En enkel logotyp möter de flesta kraven för en ikonisk 

design. 

• Gör det relevant – Logotypen måste vara passande för vad 

företaget identifierar sig med. 

• Införliva tradition – Gör den tidlös. Då trender kommer och byts ut 

är det av stor vikt att designen inte kommer att kännas utdaterad. 

• Sträva efter tydlighet – En tydlig design blir igenkänd. Den bör 

vara tydlig nog att endast formen eller konturerna ska göra den 

igenkännlig. 

• Minnesvärd – Första intrycket är av stor vikt då du oftast bara får 

ett ögonkast från betraktaren. 

• Tänk litet – Designen måste fungera lika bra oavsett storlek. Det 

ska tydligt framgå att det är samma logotyp oberoende av den 

storleken den visas i.  

• Fokusera på EN sak – tillför endast en sak som får din design att 

sticka ut. Att ha flera faktorer för att göra den utstickande kan 

resultera i att den blir för svår att tolka för mottagaren. 

Även Adîr, Adîr och Pascu (2012) skriver om vikten av att en logotyp är 

tydlig, tidlös, minnesvärd, och fungerande i olika storlekar. En logotyp kan 

även ha olika funktioner, däribland den förklarande funktionen som 

beskriver ett företags identitet (Adîr, Adîr & Pascu, 2012) . 

1.2.2 Typsnitt 

Val av typsnitt är av stor vikt och bör också spegla företagets identitet. 

Wheeler (2012) skriver att en enhetlig och sammanhängande bild av 

företaget inte är möjlig utan typografi som har unika karakteristiska drag. 

För att inte göra det svårt för läsaren behövs inte fler varianter än kapitäler, 

kursiv och bold (Heine 2005). Valet av typsnitt bör även passa in i 

sammanhanget och en formgivare måste noggrant analysera budskapet och 

finna en lösning för hur det ska förmedlas (Bergström, 2009). Förr 

rekommenderades sanserif till digitala publikationer då seriff riskerade att 

bli otydligt på skärm. I dag är det inget problem med de högupplösta 
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skärmar vi har och typsnitt kan väljas utifrån tycke och smak (Nielsen, 

2012). 

1.2.3 Färg 

Färg är visuell information som väcker känslor, tankar och associationer 

och får oss att reagera (Bergström, 1996, s 41). Ryberg (1991) skriver även 

att färger påverkar människor både fysiskt och psykiskt vilket gör att 

färgvalet i formgivningen är högst relevant. För många färger i en logotyp 

gör att det blir svårt för mottagaren att ta det till sig och bör därför inte 

innehålla fler än tre (Adîr, Adîr & Pascu, 2012). Bergström (2009) skriver 

att en funktionell färg bör användas för att attrahera, skapa stämning, 

informera, strukturera och pedagogisera (Bergström, 2009). 

Blå och gröna färger anses som lugnande (Fridell Anter, Garnert, Klarén & 

Laike, 2014). Enligt Wright (2008) är blå en färg som är mentalt lugnande 

och ökar koncentrationsförmågan. Blå ger även en svalkande känsla och 

associeras ofta med intelligens, förtroende samt lugn. Grön är en färg som 

ögat lätt vilar på och ger balans i tillvaron. Vanliga associationer till den 

gröna färgen är miljömedvetenhet, förfriskning, balans och harmoni 

(Wright, 2008) Blå och grön i kombination beskrivs som juvenil, ren och 

uppfriskande enligt Li (2009). 

Färger kan ha symboliska betydelser, men vad de har för betydelse och vad 

människor associerar dem till varierar i olika kulturer (Ryberg, 1991). I 

föreliggande arbete används västvärldens associationer till olika färger. 

1.2.4 Grafiska element 

Grafiska element används som komplettering till logotyp och typsnitt och 

bidrar till att företagets formspråk framgår i högre grad (Graphic 

communication, 2017, 12 juni). Det möjliggör även ett större utbud vid 

design av företagsrelaterade saker som exempelvis informationsblad, 

annonser eller fakturor. 

1.3 Web design – UX  

UX är förkortning för user experience och betyder användarupplevelse. En 

användarvänlig design handlar om att se till att användaren når målet med 

hemsidan på ett effektivt sätt (Gröndahl, 2016). Det ska vara enkelt för 

användaren att navigera sig fram på hemsidan samtidigt som den är 

estetiskt tilltalande. Två människa-datorinteraktions modeller som är 

viktiga att ha i åtanke vid skapandet av ett gränssnitt ur ett användarvänligt 

perspektiv är Fitts lag som förutsäger att tiden det tar att snabbt flytta till 

ett målområde är förhållandet mellan avståndet till målet och målets storlek 

(Fitt’s law, 2017, 12 juni). Den andra principen är Hicks lag (eller Hick-

Hymans lag) som beskriver att hur lång tid det tar för en människa att fatta 

ett beslut är beroende av antalet valmöjligheter som finns (Hicks lag, 2013, 

11 mars). Arvola (2014) skriver att andra viktiga aspekter att ha i åtanke 

vid designandet är att tänka på vilken produkt eller tjänst det är, vad den 

löser för problem, för vilka ska designen anpassas och vilken kvalité 

förväntas. Gröndahl (2016) skriver även att en användarvänlig hemsida bör 

vara mobilanpassad, snabbladdad, konsekvent, lättöverskådlig samt 

kontrastrik.  
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2 Projektmål och avgränsningar 

2.1 Mål 

Målen med föreliggande arbete är att: 

• Ta fram företagets identitet samt kärnvärden 

• Skapa en grafisk profil innefattande logotyp, färger, typsnitt, 

samt grafiska element som speglar företagets identitet och 

kärnvärden. 

• Skapa en mockup för en mer användarvänlig hemsida som 

speglar företaget. 

2.2 Avgränsningar 

Arbetet avser en framställning av en grafisk profil och ett modernare 

förslag av hemsidan. På grund av tidsbrist finns inte utrymme att testa 

korrespondenttryck, alltså tryck på kontorsmaterial samt kläder på 

målgrupp i form av undersökningar. Korrespondenstryck samt tryck på 

kläder kommer endast att finnas med som exempel i manualen för att visa 

hur det skulle kunna se ut.   
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Sless (2008) har i artikeln Measuring Information Design tagit fram vad 

han anser vara den bästa modellen då det kommer till skapandet av en 

design som ska vara anpassad för någon. Det är en modell som består av 

sju steg som alla är lika viktiga i genomförandet (se figur 2). Genom att 

följa modellen blir det även möjligt att mäta kvalitén i den design som 

skapas (Sless, 2008). Föreliggande arbete utgick ifrån Measuring 

Information Design’s sju steg. 

 

Figur 2  Sless sjustegsmodell från Measuring information design  

 

3.1.1 Applicering av de sju stegen 

• Scoping – För att bilda en uppfattning om vad uppdraget innebar 

samt att få kunskap om företaget utfördes en intervju med 

uppdragsgivaren. Efter att data från intervjun hade analyserats 

fortgick arbetet till nästa steg. 

• Benchmarking – En omvärldsanalys genomfördes för att få en 

inblick i hur konkurrenter marknadsförde sig. Resultatet från 

omvärldsanalysen samt de data som erhållits vid intervjun låg 

sedan som grund för nästkommande steg då designprocessen 

började. 

• Prototyping – Här framställdes skisser på logotyper, färgval samt 

typsnitt som visades för uppdragsgivaren i två olika utkast (se 

avsnitt 3.3.1 samt 3.3.2). Justeringar utfördes efter återkoppling 

som mottogs, innan det nya materialet togs vidare till nästa steg.  

• Testing – Det framtagna materialet testades i två omgångar (se 

avsnitt 3.4 samt 3.5). Efter att ha samlat och analyserat resultaten 

från undersökningarna gick designprocessen vidare till nästa steg. 

• Refining – Det framtagna materialet förbättrades utifrån resultatet 

på enkätundersökningar 

• Implementering – Ett slutligt designförslag framställdes efter att 

testing samt refining genomförts två gånger. Det slutliga 

designförslaget presenterades i en grafisk manual (se bilaga 7) 

• Monitoring – Uppföljning av hur företaget använder materialet 

samt hur det tas emot av målgruppen. I föreliggande arbete fanns 

dock inte tid till utförandet av det sista steget.  
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturstudie 

För att hitta underlag samt material till föreliggande arbete har delvis 

Högskolan Dalarnas bibliotek använts för att söka litteratur. Även ett flertal 

databaser har använts för att söka information, som Google, Google 

Scholar, DiVA och Summon.  

Sökord som logotyp, formgivning, färglära, colour symbolism, grafisk 

profil, grafisk identitet, brand identity, corporate identity, visual identity, 

varumärke, design, profilering, läslighet, readability, digital fonts, ingick 

bland andra i littertursökningen. 

 

3.2.2 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys genomfördes för att få bättre förståelse för marknaden 

och konkurrenter. Genom att visuellt analysera konkurrerande företags 

logotyper samt hemsidor gick det att uppnå mätbara data (Bell, 2001). De 

logotyper som ingick i analysen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval 

via sökmotorn Google där sökorden regndroppsmassage, raindrop 

technique, meditation, tai chi, mindfulness, healing, samt andlig healing 

användes. Analysen begränsades inte till Sverige då ett bredare resultat var 

önskvärt. Totalt ingick 57 logotyper i analysen (se bilaga 2). 25 logotyper 

hämtades från svenska företag medan 32 företag fanns utanför Sverige. 

Logotyper hämtades från respektive företags hemsida eller via Googles 

bildsökning. I några fall var logotyperna lågupplösta men det hade ingen 

påverkan på undersökningen då det fortfarande framgick vad det 

föreställde samt vilka färger de innehöll. Några logotyper i analysen var 

designförslag från olika designers och det är inte säkert att företagen valde 

att använda dem. De kategorier som ingick i analysen var: 

• Färg: 

▪ Dominerande färg 

▪ Antal färger 

• Typsnittsfamilj 

• Symbol: 

▪ Element 

▪ Innehåll 

▪ Organiskt innehåll 

 

Ur de totalt 57 företagen slumpades 27 företag fram som underlag för 

omvärldsanalys på hemsidor. Vilka hemsidor som blev granskade visas i 

bilaga 3. Endast företagens landningssidor ingick i omvärldsanalysen av 

hemsidor. Kategorier som ingick i analysen av hemsidor var:  

• Färg: 

▪ Dominerande färg 

• Typsnittsfamilj: 

▪ Rubrik 

▪ Brödtext 

• Bilder: 

▪ Illustrationer / fotografier 

▪ Beskrivande fotografier 

▪ Innehåll i fotografier 
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3.2.3 Semi-strukturerad intervju 

En semi-strukturerad intervju genomfördes med uppdragsgivaren för att få 

en djupare kunskap om uppdraget, samt för att få information om 

företagets kärnvärden och vision. Den semi-strukturerade tekniken 

föredrogs framför den strukturerade då den strukturerade många gånger 

kan kännas konstlad och försvåra möjligheten till att få en naturlig kontakt 

med respondenten (Andersson, 1994). Under intervjun med 

uppdragsgivaren ställdes öppna frågor eftersom de inte styr eller begränsar 

respondenten till ett förbestämt svar samt ger respondenten utrymme för att 

ge ett utförligt och nyanserat svar (Andersson, 1994). Transkribering av 

hela intervjun finns i bilaga 1. 

3.2.4 Enkätundersökning 1 

Den första enkätundersökningen vände sig till personer som på något vis 

hade varit i kontakt med företaget. Antingen att de var verksamma inom 

samma områden eller ett de varit kunder som har tagit del av någon av de 

tjänster som företaget erbjuder. Ålder, kön och bakgrund i det här urvalet 

varierade.  

Enkätundersökning 1 gick ut på att låta respondenterna välja ut vilka 

symboler, typsnitt samt färgkombinationer de ansåg mest lämpliga för 

företaget (se bilaga 5). Respondenterna ombads även att svara på frågor 

kopplat till symbolerna, typsnitten och färgkombinationerna samt motivera 

sina svar i den mån det var möjligt. Alla respondenterna kunde välja om de 

ville vara anonyma eller uppge namn.  

Då företaget var nystartat fanns inte en stor kundgrupp att tillgå men med 

uppdragsgivarens hjälp kontaktades nio tidigare kunder. Av de nio som 

tillfrågades svarade alla vilket också betyder att det inte blev något bortfall 

i den första enkätundersökningen.   

3.2.5 Enkätundersökning 2 

I den andra enkätundersökningen (se bilaga 6) valde författaren att ha 

påståenden som respondenterna skulle instämma med eller ta avstånd ifrån, 

en Likertskala. Svarsalternativen i undersökningen hade ett jämnt antal 

svarsalternativ och var ifrån 1 (stämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). 

Genom att ha ett jämnt antal svarsalternativ kan inte respondenterna välja 

något mellanalternativ om osäkerhet uppstår och de inte vet om de ska 

hålla med eller ta avstånd från påståendet (Andersson, 2009).  

Undersökningen började delas ut via epost och sociala medier till de som 

fanns i det personliga kontaktnätet till författaren och som ansågs lämpliga 

för den. Även företaget fick dela den till de som ansågs lämpliga i sitt 

kontaktnät, också via epost och sociala medier. Författaren sökte även upp 

specifika slutna grupper på facebook som hade någon koppling till den 

bransch som företaget var verksamt inom. Ett meddelande med önskemål 

om att dela undersökningen skickades till administratörerna i flera 

relevanta grupper som söktes upp med sökord som regndroppsteknik, 

regndroppsbehandling, meditation, healing, reikihealing, andlig healing 

samt taichi. I undersökningen framgick det ett önskemål om att dela den 

vidare till andra personer som respondenten ansåg lämpade för den. 

Önskemålet om delning fanns med i hopp om att uppnå en snöbollseffekt – 
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att den skulle spridas mer ju fler som deltog och delade. Det skulle 

möjliggöra att nå ut till ännu fler potentiella respondenter.    

Urvalet i den andra enkätundersökningen var alla som på något sätt hade 

erfarenhet av tjänsterna eller linkande tjänster som företaget erbjuder samt 

var möjliga att nå ut till. Då enkätundersökningen delades ut från flera 

olika håll var det inte möjligt att veta i vilken utsträckning den faktiskt 

nådde ut. Det i sin tur gjorde även att bortfallet inte var möjligt att beräkna 

och antal svar i undersökningen var det enda konkreta som gick att utvinna 

i den frågan.   

46 respondenter med varierande erfarenhet inom ämnet, ålder samt kön 

deltog slutligen i undersökningen. 

3.3 Material 

Olika skisser framställdes baserat på den information som hade 

tillhandahållits vid intervjutillfället med uppdragsgivaren, resultat från 

omvärldsanalys samt det som framkommit av litteraturstudier (se bilaga 4). 

3.3.1 Första utkast 

I ett första utkast togs fem symboler fram grundat på information som 

framkom vid intervjun med uppdragsgivaren samt resultat från 

omvärldsanalysen. Även sju typsnitt valdes ut baserat på resultat från 

omvärldsanalys, litteraturstudier samt egen erfarenhet. Alla typsnitt var 

tydliga och mjuka vilket författaren ansåg bäst stämde överens med 

företagets kärnvärden. Typsnittsfamiljerna var dock varierande i x-höjd, 

teckenvikt samt teckenbredd men alla var sanserif. De typsnitt som valdes 

ut var Rift Soft, Classico URW, Good Headline PRO, Iskra, Anivers, Enzo 

OT samt Oscine. Typsnitten presenterades även i den ordningen i första 

utkastet. Uppdragsgivaren ombads att välja ut tre symboler samt tre 

typsnittsfamiljer som skulle tas vidare för ytterligare utveckling. I första 

utkastet fanns inga färgkombinationer på plats utan utföranden på symboler 

och typsnitt var i svart.  

3.3.2 Andra utkast 

I det andra utkastet hade de tidigare utvalda symbolerna satts samman med 

de tidigare utvalda typsnitten och bildat en logotyp. De tre logotyperna 

visades i fem olika färgkombinationer vardera (se bilaga 4). 

Färgkombinationerna baserades på resultat från omvärldsanalysen samt 

författarens egna val. Uppdragsgivaren ombads att välja ut ett av de totalt 

15 alternativen för att ta vidare för ytterligare utveckling.  

3.4 Enkätundersökning 1 

Efter att uppdragsgivaren hade gett återkoppling vid två tillfällen togs 

designen vidare för test på målgrupp. Den logotyp som blev utvald i utkast 

2 bröts ned till fristående symbol, typsnitt och färg för att användas i första 

enkätundersökningen där personer som tidigare varit i kontakt med 

företaget fick komma med sina åsikter om dem. 

Symbolen från den logotyp som uppdragsgivaren valde ut i utkast 2 

framställdes i tre olika varianter. Då uppdragsgivaren även hade en favorit 

av färgkombination framställdes fem olika kombinationer baserat på den i 
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varierande nyanser. De tre typsnitt som togs vidare för test på målgrupp var 

de tre som tidigare hade valts från utkasten och var Iskra, Enzo OT och 

Oscine. Nyckelord som företaget själv beskriver sig med är trygghet och 

gott bemötande. Företaget hoppas att andra associerar dem med ord som 

kunskap. De nyckelorden togs i beaktande och försökte återspeglas i 

designen.  

Symboler – Symbolerna framställdes med omvärldsanalysen som underlag 

samt den återkoppling uppdragsgivaren bidrog med. Tanken med symbolen 

var att den skulle vara illustrativ och beskriva företaget. Som helhet 

symboliserar den ett träd, vilket skulle kunna vara kunskapens träd eller en 

ek från företagets namn. Om symbolen bryts ned i delar förekommer 

droppar för regndroppsbehandlingen i form av löv, en öppen hand för 

beröring, trygghet i form av stammen samt naturen i sig i form av jorden. 

Färgkombinationer – Färgkombinationerna som var med i första 

enkätundersökningen baserades på den färgkombinationen 

uppdragsgivaren valde ut i andra utkastet. Den utvalda färgkombinationen 

framställdes i fem nya varianter där alla fortfarande var blå och grön men 

varierade i nyanser.  

Typsnitt – De typsnitt som var med i första enkätundersökningen var Iskra, 

Enzo OT och Oscine. Omvärldsanalysen, litteraturstudier samt erfarenheter 

från utbildningen låg som underlag vid valet av typsnitt. De flesta typsnitt 

från omvärldsanalysen var sanserif. Författaren ansåg att sanserif var 

lämpligt för uppdraget då han upplever de som mjukare än seriff. Det som 

eftersträvades var ett typsnitt som var tydligt och upplevdes mjukt. Orden 

valdes att placeras ovanpå varandra för att få symmetri men även för att 

ordet källa skulle framträda mer och förhoppningsvis skapa associationer 

till kunskapens källa. 

3.5 Enkätundersökning 2 

Utifrån den återkoppling samt resultat som framkom vid första 

enkätundersökningen framställdes nytt material (se avsnitt 5.1) som låg till 

underlag för den andra enkätundersökningen. Utöver de frågor som ställdes 

angående designen tillkom även frågor om användarvänlighet i den andra 

enkätundersökningen. 

Logotyp – Logotypen som ingick i den andra enkätundersökningen 

framställdes i färg, svart samt vitt utförande. Logotypen i vitt utförande 

placerades på en bild för att den skulle träda fram från den vita 

bakgrunden. Bilden var en avbildning av en skog med solstrålar som lyste 

ner genom träden men hade ingen koppling till företaget utan skulle bara 

återspegla lugn samt harmoni.  

Färgval – Utifrån de två primärfärgerna som valdes ut i den första 

enkätundersökningen framställdes ytterligare tre som författaren ansåg 

lämpliga som komplementfärger. Då resultatet från första 

enkätundersökningen visade att blå och grön var lämpliga färger för 

företaget blev även komplementfärgerna blå och gröna men i andra 

nyanser. 

Typsnitt – De typsnitt som ingick i den andra enkätundersökningen var 

Iskra som testades som rubriktypsnitt samt Magneta som testades till 

brödtext. Iskra var även det typsnitt som användes till namnet i logotypen. 
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Baserat på tidigare resultat, litteraturstudier samt erfarenheter från 

utbildningen valdes typsnitten ut. Författaren ansåg att typsnittet Magneta 

var ett lämpligt komplement till typsnittet Iskra.    

Användarvänlighet (UX) – För att undersöka vilka faktorer som 

respondenterna ansåg vara av stor vikt då det kommer till 

användarvänlighet fick de ta ställning till olika påståenden. 

Omvärldsanalysen samt litteraturstudier låg som underlag för frågorna som 

ställdes om användarvänligheten på en hemsida. 

Respondenterna fick även ta ställning till i vilken utsträckning de tyckte att 

typsnittet Ek mukta var läsbart. Det typsnittet valdes ut som komplement 

till de andra och skulle vara företagets webbtypsnitt. Det typsnittet valdes 

ut baserat på egna erfarenheter, omvärldsanalysen samt litteraturstudier.  
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4 Resultat  

4.1 Intervju med uppdragsgivaren 

Från den semi-strukturerade intervjun som genomfördes med 

uppdragsgivaren framgick det att hon vill upplevas som kunnig och att 

kunder skulle känna sig trygga. Uppdragsgivaren skulle själv beskriva sitt 

företag med ord som trygghet samt gott bemötande och hoppades att andra 

associerade hennes företag med ord som kunskap. Vikten av människors 

välmående var tydligt i intervjun då uppdragsgivaren bland annat sa; 

Mitt företag har ju fokus på hälsa och välmående 

…att de kan få hjälp med att hitta sig själv och att 

landa i sig själv och hitta andningen, att stimulera 

kroppens läkningsförmåga, avslappnande att de känner 

det när det går ifrån mig och kanske hitta både glädje 

och energi… 

Baserat på det som utvanns vid intervjutillfället ansåg författaren att 

företagets kärnvärden var trygghet, välmående samt kunskap.  

4.2 Omvärldsanalys (Benchmarking) 

Resultatet från omvärldsanalysen som utfördes på logotypernas presenteras 

först och följs sedan av omvärldsanalysen som utfördes på hemsidorna. 

Generella observationer från omvärldsanalysen presenteras i 

diskussionsavsnittet.  

4.2.1 Logotyper 

Resultatet från de analyserade logotyperna. Kategorierna presenteras i 

samma ordning som de analyserades.  

4.2.2 Färg 

Dominerande – Figur 3 visar att de mest dominerande färgerna i 

logotyperna var grön och blå och utgjorde nästan en fjärdedel vardera. 

Vanligt förekommande var även svart som utgjorde en femtedel av 

logotyperna. 16 % av logotyperna innehöll flera olika färger som alla 

upplevdes som lika dominerande.     
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Figur 3  Vilken färg som var dominerande i de olika logotyperna 

Antal – Tabell 1 visar att logotyper som innehöll en respektive två färger 

var det som förekom oftast. Störst andel utgjorde de logotyper bestående 

av två färger med 35 %. Vanligt förekommande var även de 28 % av 

logotyperna som endast bestod av en färg. De logotyper som bestod av 

gradienter i någon form förekom i lika liten utsträckning som logotyperna 

med fyra färger med 7 % vardera. Endast 4 % innehöll sex färger.       

Tabell 1  Antal färger i analyserade logotyper 

Antal färger Andel logotyper 

1 28 % 

2 35 % 

3 19 % 

4 7 % 

6 4 % 

Gradienter 7 % 

   
 

4.2.3 Typsnittsfamilj 

Tabell 2 visar att mer än hälften av logotyperna använde sig av en sanserif. 

Nästan en tredjedel var seriff och en tiondel var scripter. Endast 6 % 

placerades under kategorin övrigt.   

I kategorin övrigt ingår de typsnitt som inte går att placera under seriff, 

sanserif eller script. 

25%

3%

23%

5%
3%

4%
2%

19%

16%

Grön Rosa Blå Lila Röd Brun Orange Svart Övrigt (Flera)
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Tabell 2  Typsnittsfamiljer i analyserade logotyper 

Typsnittsfamilj Andel logotyper 

Seriff 31 % 

Sanserif 52 % 

Script 11 % 

Övrigt 6 % 

 

 

4.2.4 Symbol 

Element – Tabell 3 visar att de flesta logotyperna bestod av en symbol och 

text. Endast 11 % av logotyperna var textbestämda. Ingen av de 

analyserade logotyperna bestod endast av en symbol. 

Tabell 3  Element i analyserade logotyper 

Element Andel logotyper 

Endast text 11 % 

Text + symbol 89 % 

 

Innehåll – De flesta av logotyperna bestod av något organiskt. Tabell 4 

visar att endast 21 % av logotyperna var utan någon form av organiskt 

innehåll. Det mest förekommande var att ha någon form av växtlighet i sin 

logotyp då 34 % av logotyperna hade det. 

Tabell 4  Innehåll i analyserade logotyper 

Innehåll  Andel logotyper 

Djur 12 % 

Växtlighet 34 % 

Människor 23 % 

Yin Yang 10 % 

Icke organiskt 21 % 

 

Organiskt innehåll – Som tabell 4 ovan visade var det mest 

förekommande att ha något organiskt i logotypen. I tabell 5 presenteras 

mer i detalj vad det organiska bestod av i logotyperna. 24 % hade på något 

sätt en avbildning av en människa och var mest förekommande. Näst störst 

andel bestod av blommor och utgjorde 19 %. Vanligt var att det var en 

avbildning av en lotusblomma. De som innehöll djur var alla av flygande 

arter. 
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Tabell 5  Organiskt innehåll i analyserade logotyper 

Organiskt innehåll Andel logotyper 

Blommor 19 % 

Blad 9 % 

Träd 6 % 

Händer 6 % 

Människor 24 % 

Hjärtan 9 % 

Yin Yang 13 % 

Droppar 4 % 

Fjärilar 4 % 

Fåglar 4 % 

Trollsländor 2 % 

 

4.2.5 Hemsidor 

Resultatet från de analyserade hemsidorna. Kategorierna presenteras i 

samma ordning som de analyserades.  

4.2.6 Färg 

Dominerande – I dominerande färg har det bortsetts från fotografier och 

dess innehållande färger. Om det fanns fotografier på hemsidan var det 

färgerna runt om dem som analyserades. Nyanser av de olika färgerna var 

varierande men de placerades under sin gemensamma kulör i analysen. 

Figur 4 visar att 30 % var luftiga utan bakgrundsfärger och bestod mest av 

vitt. Endast 4 % hade svart eller grå som dominerande färger.  

 

Figur 4  De dominerande färgerna på de hemsidor som ingick i 

analysen 

4.2.7 Typsnittsfamilj 

Rubrik – Tabell 6 visar fördelningen mellan typsnittsfamiljerna på 

analyserade hemsidor. Majoriteten av typsnitten var sanserif både i rubriker 

och brödtext. 
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Tabell 6  Typsnittsfamiljer på analyserade hemsidor 

Typsnittsfamilj Rubrik Brödtext  

Seriff 22 % 7 %  

Sanserif 78 % 93 %  

 
 

4.2.8 Bilder 

Fotografier – Tabell 7 visar att vanligast var att det fanns ett eller flera 

fotografier på de landningssidor som ingick i undersökningen. Endast 7 % 

av landningssidorna var utan någon form av fotografi och bestod endast av 

illustrationer. 

Tabell 7  Fotografier på analyserade hemsidor 

Bilder Andel hemsidor 

Fotografier 93 % 

Utan fotografier  7 % 

 
 

Beskrivande fotografier – Fotografierna analyserades för att se om de 

tjänster som företagen erbjöd återspeglades i dem. Som tabell 8 visar var 

det varierande och knappt hälften på 44 % hade tydligt beskrivande 

fotografier.   

Tabell 8  Återspeglas företagets tjänster i fotografierna 

Beskrivande 

fotografier 

Andel fotografier 

Ja 44 % 

Nej 56 % 

 
 

Innehåll i fotografier – Tabell 9 visar det som återfanns i fotografierna. 

Olika kategorier återkom vid några tillfällen flera gånger i samma bild. 

Vanligast förekommande var naturbilder (23 %), och då oftast 

landskapsbilder. Blommor eller växter förekom också frekvent och 

utgjorde 20 %. Av de som innehöll blommor var lotusblomman och 

näckrosen vanligt förekommande. 6 % valde att ha en byggnad med i 

bilden, förmodligen var det lokalen där företaget var verksamt. Tai Chi och 

en himmel förekom endast en gång.  
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Tabell 9  Innehåll i analyserade fotografier 

Organiskt innehåll Andel fotografier 

Meditation 12 % 

Oljor 9 % 

Profilbild 12 % 

Natur 24 % 

Blommor / Växter 21 % 

Behandling 12 % 

Byggnad 6 % 

Tai Chi 3 % 

Himmel 3 % 

 

4.3 Utkast 1 

Fem symboler och sju typsnitt utgjorde första utkastet (se figur 5). Här 

valdes den symbol samt det typsnitt som kändes mest tilltalande för 

företaget och även två till av vardera. De som valdes att tas vidare för 

ytterligare utveckling var av symbolerna nummer 1, 2 och 5 samt nummer 

4 (Iskra), 6 (Enzo OT) och 7 (Oscine) av typsnitten. Symbol nummer 5 

samt typsnitt nummer 4 var de som var mest intressanta för företaget vid 

första utkastet. 

 

Figur 5  Symboler samt typsnitt i första utkast 

 

4.4 Utkast 2 

De tre symboler som valdes ut vid första utkastet visades här i fem olika 

färgkombinationer vardera. Av de 15 logotyper var det alternativ ett av den 

stående varianten som valdes ut för vidare utveckling samt test på kunder. 
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Den symbolen bestod av färgerna blå och grön och var placerade ovanpå 

typsnittet Iskra. Det utvalda alternativet visas i figur 6.  

 

Figur 6  Det alternativ som valdes ut i det andra utkastet 

4.5 Enkätundersökning 1 

Se bilaga 5 för hela undersökningens resultat. 

Testresultaten från första enkätundersökningen visade att majoriteten av 

respondenterna hade en positiv inställning till företaget. En respondent 

skriver:  

Carina är seriös och kunnig i det hon gör. Det känns 

tryggt och bra att få ta del av den kunskapen. 

 

Symbol – De tre symboler som ingick första enkätundersökningen 

presenteras i figur 7. 

 

Figur 7  De tre utvalda symbolerna i första enkätundersökningen 

 

Vid val av vilken symbol som tilltalade respondenterna mest var det delade 

åsikter. Det stod det mellan symbol A och C då endast en av 

respondenterna valde symbol B. Majoriteten tyckte dock att symbol C var 

den som tilltalade dem mest. På frågan om varför den var den mest 

tilltalande erhölls svar som: 
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 Den beskriver bäst verksamheten, små droppar som 

lättare sprider sig och tas upp av mottagaren. 

…den verkar mer dynamisk. 

Dock var det även flera av respondenterna som tyckte att symbol A var den 

som tilltalade dem mest. Bland dem som svarade symbol A fanns 

motivationer som:  

…tilltalar mig mest och jag tror att det är på grund av 

att den är enkel och snygg. 

De andra känns för ”många”. 

Vidare där respondenterna ombads att svara på vad de associerade 

symbolen med svarade flera liknande. De associationerna som 

respondenterna gjorde stämde i många fall överens med vad som 

eftersträvades i designen. Flera associerade den med ett träd, växande och 

utveckling. Andra associationer var en givande, helande, hjälpande och 

berörande hand. Även att löven var i form droppar var en association som 

flera gjorde. 

Ett träd - trygghet, stabilitet, växande. En hand - 

givande, helande, delande. Trädkronan i droppform - 

eteriska oljedroppar. 

… ett träd för kunskap och utveckling 

Alla respondenterna var överens om att symbolen speglade de tjänster som 

företaget erbjuder. Motiveringarna var olika men alla tyckte att de speglade 

tjänsterna på något sätt. Vidare var även alla respondenterna överens om att 

symbolen var passande i den bransch som företaget var verksamt inom.  

Alla respondenterna förutom en ansåg att symbolen på något sätt ingav en 

känsla av trygghet. Majoriteten ansåg även att den ingav en känsla av 

kunskap där flera svarade just kunskapens träd som motivering. 

Gemensamt svar från samtliga respondenter var även att symbolen 

upplevdes som seriös.  

 

Färg – De färgkombinationerna som ingick första enkätundersökningen 

presenteras i figur 8. 

 
Figur 8  Färgkombinationer som fanns i första enkätundersökningen 

 

Resultatet visade att flera respondenter associerade färgen blå med vatten, 

himmel och även harmoni. Med den gröna färgen gjordes associationer 

som växtlighet, jordnära och liv. 
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Med lugn och harmoni om den är ljust blå… 

Vatten och känslor 

Grönt står för växt och liv 

Växtlighet och helande 

Vid val av vilken färgkombination som var mest tilltalande för 

respondenterna varierade svaren. Endast en respondent svarade alternativ C 

medan de andra alternativen fick två röster vardera. Samtliga respondenter 

svarade att blå och grön var lämpliga färger för företaget. 

Typsnitt – De tre typsnitt som ingick första enkätundersökningen 

presenteras i figur 9. 

 

Figur 9  De tre utvalda typsnitten i första enkätundersökningen 

Resultatet vid val av typsnitt var varierande. Alla tre alternativen blev 

valda med olika motiveringar. Majoriteten valde dock alternativ A. En 

motivering i det fallet var att alternativen var så pass lika att det inte 

spelade någon roll och att alternativ A endast valdes på grund av att det var 

ett fetare typsnitt än de andra. De som valde alternativ B gav något 

konkretare motiveringar.  

…ser vänligare ut än A och C… 

Känns enkelt och stilrent. 

På frågan om typsnitten skulle passa i företagets bransch var det flera som 

inte visste eller hade någon motivering. Majoriteten ansåg dock att det var 

passande typsnitt. 

4.6 Enkätundersökning 2 

Se bilaga 6 för hela undersökningens resultat. 

I nedanstående diagram motsvarar värdet på Y-axeln i vilken utsträckning 

respondenterna tyckte att värdeordet stämde överens med det som 

efterfrågades.          

Logotyp – Logotypen i alla utföranden som ingick andra 

enkätundersökningen presenteras i figur 10. 
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Figur 10  Logotypen i färg, svart samt vitt utförande i den andra 

enkätundersökningen 

Då logotypen var under bedömning framgick det som figur 11 visar att 

medelvärdet var övervägande positivt på alla värdeord. De tre värdeord 

som respondenterna i störst utsträckning instämde med var att den 

upplevdes seriös, pålitlig samt företagsanpassad. I minst omfattning 

instämde respondenterna med att den upplevdes som unik.   

 

Figur 11  Medelvärdet av respondenternas bedömning av logotypen 

kopplat till respektive värdeord (1 = stämmer inte alls, 6 = 

instämmer helt)  
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Färgval – Färgpaletten som ingick andra enkätundersökningen presenteras 

i figur 12. 

 

Figur 12  Färgvalen som ingick i den andra enkätundersökningen 

Figur 13 visar att då färgvalen bedömdes av respondenterna var det något 

mer varierande svar. De tre värdeord som respondenterna i störst 

utsträckning instämde med var seriöst, pålitligt och branschanpassat, 

vilket i stort sett var samma som ovanstående. Unikt fick lägst resultat i 

denna tabell med medelvärdet 3,7. 

 

Figur 13  Medelvärdet av respondenternas bedömning av färgval 

kopplat till respektive värdeord (1 = stämmer inte alls, 6 = 

instämmer helt) 

Typsnitt – Typsnitten som ingick andra enkätundersökningen presenteras i 

figur 14. 
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Figur 14   Typsnitten som ingick i den andra enkätundersökningen (1 = 

stämmer inte alls, 6 = instämmer helt) 

Figur 15 visar att vid bedömningen av typsnitt framgick det att 

respondenterna i störst utsträckning instämde med att valen av typsnitt var 

seriöst. Generellt var resultaten liknande för alla värdeorden då det endast 

var en skillnad på 0,8 mellan det som var minst instämmande och det som 

respondenterna instämde med mest. Även här var unikt det värdeord som 

respondenterna minst instämde med.  

 

Figur 15  Medelvärdet av respondenternas bedömning av typsnitt 

kopplat till respektive värdeord (1 = stämmer inte alls, 6 = 

instämmer helt) 

Hemsida – UX del 1 – Figur 16 visar att det som var av störst vikt var att 

en presentation av tjänsterna skulle finnas. Minst viktigt med det relativt 
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höga medelvärdet 4,6 var en presentation av företaget. Det visar att 

respondenterna ansåg att alla fyra punkterna var av stor vikt.  

I en övrig kommentar skrev en respondent att priser också var önskvärt att 

ha med på en landningsida om tjänster presenterades.   

 

Figur 16  Medelvärdet av respondenternas bedömning av vad som är 

viktigt att mötas av på en landningsida (1 = stämmer inte alls, 

6 = instämmer helt) 

Hemsida – UX del 2 – Figur 17 visar att respondenterna tyckte att det är 

av stor vikt att en användarvänlig hemsida är lättnavigerad, 

lättöverskådlig, läsbar (ett tydligt typsnitt), strukturerad samt konsekvent. 

Att den bör vara kontrastrik fick lägst poäng men majoriteten instämde 

dock att det var av stor vikt.  

 

Figur 17  Medelvärdet av respondenternas bedömning av vikten för hur 

en användarvänlig hemsida bör vara uppbyggd kopplat till 

respektive värdeord (1 = stämmer inte alls, 6 = instämmer 

helt) 

Läsbarhet för webbtypsnitt – Webbtypsnittet som ingick i 

enkätundersökningen presenteras i figur 18. 

4,8 4,6

5,5

4,9

0

1

2

3

4

5

6

Beskrivande
fotografi

Presentation av
företag

Presentation av
tjänster

Kontaktinformation

4

5,3
5,7 5,7 5,8 5,6

0

1

2

3

4

5

6



30/92 

 

Figur 18  Webbtypsnittet Ek mukta  

Figur 19 visar i vilken utsträckning respondenterna tyckte att Googles 

webbtypsnitt Ek Mukta var läsbart; majoriteten hade inte några problem att 

läsa det.  

 

Figur 19  Medelvärdet av respondenternas bedömning av läsbarheten på 

typsnittet Ek Mukta (1 = stämmer inte alls, 6 = instämmer 

helt) 
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5 Diskussion 

5.1 Refining 

Mellan testomgångar togs återkoppling i beaktande och en del justeringar 

utfördes. Efter första utkasten utfördes inga justeringar på formen av 

symbolerna då de endast placerades ihop med typsnitt och fick färg inför 

utkast 2. Efter resultatet av andra utkastet valde författaren att rotera 

dropparna i symbolen då de upplevdes som vassa med spetsen utåt. En 

dialog fördes med uppdragsgivaren som gav sitt samtycke till det. 

Del 1 (Efter första enkätundersökningen) 

I första delen av förfiningsprocessen sattes symbol, typsnitt samt färger 

ihop till en komplett logotyp. De ändringar som utfördes på formen var att 

antalet droppar reducerades då en respondent konkret påpekat att det var 

för många. Eftersom resultatet från färgvalet var osäkert kontaktades 

uppdragsgivaren för att ta ett avgörande beslut. Utifrån den slutligen valda 

färgkombinationen framställdes kompletterande färger som författaren 

ansåg som lämpliga med hjälp av Adobes färghjul (Adobe, 2016). De 

kompletterade färgerna baserades på resultat från omvärldsanalysen, 

erfarenheter från utbildningen samt respondenternas svar i den första 

enkätundersökningen. Författaren ansåg att det valda typsnittet var lämpligt 

som rubriktypsnitt. Till rubriktypsnittet valdes två kompletterande typsnitt 

till brödtext ut baserat på litteraturstudier (Wheeler, 2013) samt egna 

erfarenheter. Ett var tänkt som att ha till tryckt material medan det andra 

skulle användas till digitalt material. Det nya materialet som framställdes 

testades senare i enkätundersökning 2.  

 

 

Figur 20  Resultatet efter refining del 1  

Del 2 (Efter andra enkätundersökningen) 

Då resultatet från andra enkätundersökningen visade att majoriteten tyckte 

att designen var lämplig för företaget utfördes inga ytterligare justeringar. 

Ingen respondent hade heller några konkreta önskemål om modifieringar.   
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5.2 Implementering 

Här presenteras det slutgiltiga resultatet av designen som skapats efter 

Sless (2008) modell och justerats efter åsikter samt återkoppling som har 

uppkommit under processen.  

Den grafiska profilen sammanställdes i en grafisk manual (Se bilaga 7) 

med regler för logotyp, typsnitt, färger, grafiska element, 

korrespondensmaterial samt hemsidan. 

 

Logotyp – Figur 21 visar den slutliga designen av logotypen. Den 

framställdes från omvärldsanalys, utkast samt åsikter och resultat som 

framkommit under enkätundersökningarna. Den blev slutligen framställd i 

tre olika varianter som var den primära i färg, en svart samt en vit. 

Färgvalet baserades på resultatet från undersökningarna.  

 

Figur 21  Primära logotypen i alla dess utföranden 

Figur 22 visar en alternativ lösning till logotypen. Den baserades på den 

stående varianten och ska tillämpas då den stående inte går att applicera.  

 

Figur 22  Alternativa logotypen i alla dess utföranden 

Typsnitt – Figur 23 visar de typsnitt som valdes ut till företagets grafiska 

profil. Valen av typsnitt baserades på resultat från analysen av 

konkurrenters hemsidor samt resultat från enkätundersökningar. Typsnittet 

Magneta blev valt för brödtext i trycksaker, medan typsnittet Ek mukta 

används till brödtext på webben. Typsnittet Iskra fungerar som 
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rubriktypsnitt både i trycksaker samt digitalt och blev företagets 

profiltypsnitt.  

 

Figur 23  De tre typsnittsvarianter som ingick i den grafiska profilen  

Färger – I figur 24 visas de färger som ingick i den grafiska profilen. 

Färgvalen baserades på resultatet från omvärldsanalysen samt åsikter från 

undersökningarna. De två större cirklarna i figur 24 visar de primära 

färgerna i profilen, medan de mindre cirklarna visar de sekundära 

komplementfärgerna. Exakta färgkoder presenteras i bilaga 7. 

 

Figur 24  De olika färger som ingick i den grafiska profilen 

Grafiska element – De grafiska element som ingick i den grafiska profilen 

presenteras i figur 25. De grafiska elementen baserades på olika delar i 

logotypen. Dropparna valdes ut som det ena elementet medan jorden blev 

det andra. Valet av att återanvända motiv från logotypen baserades på att 

det skulle bli ett enhetligt utseende i större utsträckning. Användningen av 

de grafiska elementen presenteras i bilaga 7. 
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Figur 25  De grafiska element som ingick i den grafiska profilen 

Korrespondensmaterial – Figur 26 samt figur 27 visar exempel på 

framtaget korrespondensmaterial. Det framtagna materialet baserades på de 

riktlinjer som ingick i den grafiska profilen. Exempel på 

korrespondensmaterial som framställdes i föreliggande arbete var 

arbetskläder, visitkort, brevpapper, mapp för papper samt pennor. 

 

Figur 26  Exempel på företagskläder framställt enligt riktlinjerna i den 

grafiska manualen 
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Figur 27  Exempel på kontorsmaterial framställt enligt riktlinjerna i den 

grafiska manualen 

Hemsida – Figur 29 visar en mockup av hemsidan i desktop variant och 

figur 30 visar en mockup av hemsidan i mobilanpassad variant. Hemsidan i 

båda varianterna var lättöverskådlig, lättnavigerad och innehöll förklarande 

bilder av företagets tjänster. Layout på hemsidan framställdes efter 

riktlinjer i den grafiska profilen samt åsikter som framkom vid 

undersökningarna.  

 

Figur 29  Hemsidan i fullstor storlek 
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Figur 30  Hemsidan i mobilanpassad storlek 

5.3 Omvärldsanalys 

Generella observationer – logotyper 

Majoriteten av logotyperna bestod av en symbol placerad intill text och 

endast en bråkdel bestod av endast text. De flesta hade typsnitt som var 

tydliga och enkla att läsa, men det förekom även de som använde scripter 

och extremer och upplevdes något otydliga. Organiska former och 

symboler som till exempel blommor, träd, blad, droppar, djur, människor, 

händer samt hjärtan (symbolen vi känner igen för kärlek) var vanligt 

förekommande. Även symbolen för Yin och Yang var vanligt 

förekommande. Flera logotyper hade en avbildning av en blomma och då 

ofta lotusblomman. En tydlig koppling till att den förekom ofta var att 

lotusblomman har lånat ut sitt namn till en av grundpositionerna inom yoga 

och meditation som kallas lotusställningen (indien.nu, 2013). Ofta förekom 

även symbolen för Yin och Yang. Yin och yang kommer från kinesisk 

filosofi och handlar i kort om balans och harmoni (Yin och yang, 2017, 30 

januari). Då meditation handlar om att hitta balans i sig själv finns där en 

logisk koppling till att symbolen för Yin och Yang används i flera 

logotyper. Ett flertal gånger förekom även träd i logotyperna, och eftersom 

företaget har ek i namnet ansåg författaren att det var lämpligt att på något 

sätt försöka få med trädet i designen. Dropparna, eller löven, placerades 

även i en nästan cirkulär form, vilket är samma form som symbolen för Yin 

och Yang. 

Det framgick tydligt att färg förekom oftare än bara svart samt att 

majoriteten var bestående av två färger. De mest dominerande färgerna 

som förekom i logotyperna var blå och grön som enligt litteraturstudier 

ofta associerades med lugn, natur, trygghet och harmoni. Resultatet från 

enkätundersökningarna visade även att majoriteten av respondenterna 

ansåg att det stämde, vilket styrker färgvalet som gjordes till företaget. 
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Generella observationer – hemsidor 

Det märktes en tydlig skillnad mellan vilka hemsidor det låg arbete bakom 

och inte. Många av hemsidorna upplevde författaren som omoderna och att 

de inte var estetiskt tilltalande. Majoriteten av dem upplevdes inte heller 

användarvänliga då de var svåra att navigera på. Det upplevdes i vissa fall 

även som att det inte var någon tanke på vad som skulle synas mest eller 

först. På de som författaren upplevde seriösa möttes man av en 

landningssida som bestod av en logotyp, navigationsfält, stora fotografier 

(ofta i ett bildspel) som speglade företagets verksamhet samt 

kontaktuppgifter. Majoriteten av hemsidorna använde sanserif till 

brödtexten, och majoriteten använde det även till rubrikerna. Vad företagen 

valde att presentera på sin landningssida varierade mellan en beskrivande 

text om företaget, beskrivande text om de tjänster de erbjöd eller en neutral 

sida där användaren själv fick välja hur den önskade att fortsätta vidare. 

Från resultatet i den andra enkätundersökningen framgick det att 

respondenterna ville ha en strukturerad, lättnavigerad samt lättöverskådlig 

hemsida, vilket inte stämde överens med alla i analysen av konkurrenters 

hemsidor. Respondenterna föredrog även att mötas av beskrivande bilder 

av tjänsterna som företaget erbjuder, vilket inte ens hälften av de 

analyserade hade.  

Då majoriteten av de analyserade hemsidorna använde typsnitt som var 

sanserif till brödtext valde även författaren att ha en sanserif för digital 

användning, typsnittet Ek mukta. Det typsnittet ansågs ha god läsbarhet av 

respondenterna. Författaren tror att företagets profiltypsnitt Iskra kommer 

att skapa igenkänning trots olika typsnitt för brödtext i tryck och digitalt.    

5.4 Enkätundersökning 1 

I den första enkätundersökningen framgick det att symbol B var minst 

intressant och att det var jämnt mellan symbol A och C. Symbol C var den 

som flest ansåg var mest tilltalande och det var även den symbol som var 

mest lik symbolen från Utkast 2.  

Även vid val av typsnitt var det varierande svar men alternativ A valdes av 

flest respondenter. Då typsnitten visades i olika teckenvikt påverkade det i 

alla fall ett av svaren, och kan möjligen ha gjort det i flera men det 

framgick inte. En oväntad upptäckt som framkom ur resultaten av den 

första enkätundersökningen var att alternativ C väckte uppmärksamhet då 

flest respondenter lämnade kommentarer på det. Det typsnittet saknade 

”klackar” på bokstaven a (se bilaga 5) vilket verkar ha varit en betydande 

faktor. Det verkar också ha påverkat valen som respondenterna gjorde. En 

respondent valde att skriva att alternativ C: 

är lite spännande o känns lite mer "modern" 

medan en annan svarade: 

C har ingen klack på a:na och det är fult, som om 

bokstaven kom av sig....lite ofärdig. Obs också d:et där 

på C - usch 

I färgvalet valdes alla av de fem färgkombinationerna minst en gång. Valet 

var givetvis subjektivt utifrån respondenternas tycke och associationer 

(Ryberg, 1991) och borde bli varierande då de är olika individer som har 
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svarat. Respondenternas associationer till färgerna blå och grön stämde i 

stort överens med vad som framkommit från litteraturstudier (Wright, 

2008; Fridell Anter, Garnert, Klarén & Laike, 2014) som bland annat legat 

till grund vid färgvalet. 

5.5 Enkätundersökning 2 

I genomsnitt visade sig respondenterna ha samstämmiga svar i alla 

frågorna då medelvärdena från resultatet var övervägande positivt. Det 

resultatet betyder att majoriteten av respondenterna tyckte att designen 

levde upp till värdeorden relevant, tydlig, tidlös och minnesvärd som både 

Airey (2010) och Adîr, Adîr och Pascu (2012) nämner som viktiga faktorer 

för logotypdesign.  

 

Det framgick i den andra enkätundersökningen att värdeordet seriös fick 

högst poäng i bedömningen av logotyp, färgval och typsnitt och att unik 

fick lägst. Att unik fick lägst poäng var egentligen inte förvånande då 

omvärldsanalysen av liknande företags logotyper låg som underlag för 

designen och har varit en bidragande faktor för inspiration. Av samma 

anledning kan det även tänkas att företags- och branschanpassning fick 

höga poäng i bedömningen av logotyp och färgval. 

När färgvalen till designen gjordes var det på en skärm som var kalibrerad. 

Hur färgerna kan ha visats på en icke kalibrerad skärm kan ha varierat 

något och kan även ha påverkat resultatet.  

Resultatet från det som respondenterna ansåg var av stor vikt för en 

användarvänlig hemsida bekräftar det som framkom i litteraturstudien 

(Gröndahl, 2016). Det som ansågs som viktigt i störst utsträckning var att 

den skulle vara lättnavigerad, något som Arvola (2014) även understryker.   

5.6 Metodreflektion 

Att arbeta efter de steg som ingår i Sless (2008) modell för 

informationsdesign har varit effektivt då det har gett möjlighet till god 

planering, nödvändig återkoppling och utförande.   

I föreliggande arbete tillämpades flera olika datainsamlingsmetoder. Att ha 

flera olika datainsamlingsmetoder möjliggjorde en bredare insamling av 

åsikter. Den semi-strukturerade intervjun med uppdragsgivaren samt den 

första enkätundersökningen med öppna frågor gav mer djupgående svar 

och den andra enkätundersökningen gav ett mer generellt svar på frågorna.  

Semi-strukturerad intervju: De svar som utvanns vid den semi-

strukturerade intervjun med uppdragsgivaren var till stor hjälp för arbetet 

då det var djupare svar än vad som framkom i de andra 

datainsamlingsmetoderna. Dock var författaren inte en erfaren intervjuare 

och hade begränsad intervjuteknik. Någon med mer erfarenhet hade kanske 

ställt andra frågor för att utvinna mer djupgående svar.  

Enkätundersökning 1: Den första enkätundersökningen riktade sig till 

företagets kunder. Då företaget var nystartat fanns inte en stor kundgrupp 

att tillgå och den kom att bestå av endast nio respondenter. Ejvegård (2009) 

skriver att enkätundersökningar med färre respondenter än 40 inte är 

meningsfulla att statistiskt bearbeta. Dock upplever författaren att de svar 
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som erhölls var till stor nytta trots att de var få, då respondenterna fick 

motivera varför de hade svarat som de gjorde. 

En bristande faktor i denna enkätundersökning kan ha varit att valet av färg 

visades på icke kalibrerade skärmar, vilket gör att det inte går att vara säker 

på att de färger som visades återgavs korrekt (Foss, 2006). 

Enkätundersökning 2: Flera faktorer kan ha påverkat resultatet i den här 

undersökningen. Då den spreds via respondenter, delades öppet i grupper 

samt på egen hand från företaget är det inte möjligt att veta hur många den 

nådde ut till och inte heller bortfallet. Det gick endast att se antalet svar 

som mottogs.  

Av de totalt 46 respondenter som genomförde enkätundersökningen var 34 

kvinnor, 11 män och en annat. Ingen var yngre än 20 år gammal, 30 

stycken var mellan 20 och 39 år, 15 stycken var inom åldersspannet 40–70 

år och endast en var äldre än 70 år. Av de 15 mellan 40 och 70 år var 11 

stycken kvinnor och den primära målgruppen. Den här undersökningen 

nådde i störst del ut till den sekundära målgruppen, som var allmänheten. 

Dock hade alla respondenterna någon erfarenhet av mindfulness. 

Ytterligare begränsningar var att de flesta av de slutna grupper på 

Facebook som författaren försökte nå ut till inte ens såg förfrågan på grund 

av Facebooks sekretessinställningar. På grund av tidsbrist kunde 

undersökningen endast vara tillgänglig i fem dagar, vilket även det kan ha 

begränsat antalet respondenter.  
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6 Slutsatser 

I föreliggande arbete var syftet i första steget att ta fram företagets vision 

samt kärnvärden. Nästkommande steg var att skapa en grafisk profil samt 

en mer användarvänlig hemsida som på lämpligast sätt speglade visionen 

samt kärnvärdena. Arbetet utfördes genom att följa Sless modell 

Measuring Information Design vilket gjorde arbetsflödet smidigt och 

effektivt. 

Genom att intervjua uppdragsgivaren samt genomföra en omvärldsanalys 

av liknande företag, framkom det som låg till grund vid designen. Flera 

tester genomfördes och det framkom många värdefulla åsikter som togs i 

beaktande. Undersökningen har visat att en noga genomtänkt design är av 

stor vikt för att förmedla ett företags kärnvärden på bästa sätt.  

Resultaten av den slutliga designen visar att materialet som skapades 

stämde överens med vad den hoppades på att förmedla. Av de värdeord 

(branschanpassat, minnesvärd, kompetent, seriös, tidlös, pålitlig, tydlig 

samt unik) som testades på designen var respondenternas svar övervägande 

positivt.  

En framtida studie som undersöker hur materialet fungerar på grafiskt 

kunniga skulle vara av stort värde och skulle vara intressant att jämföra 

mot det redan befintliga resultatet. Även att nå ut till fler respondenter eller 

endast respondenter i den primära målgruppen hade varit av stor vikt för att 

se hur det hade kunnat påverka resultatet.  

En svaghet i denna studie som skulle kunna ha påverkat resultatet var att de 

grafiska elementen, korrespondensmaterialen samt den färdiga mockupen 

av hemsidan inte testades i undersökningen. De framställdes på eget 

initiativ av författaren med resultat från undersökningen, egna erfarenheter 

samt omvärldsanalys som underlag. 

På grund av tidsbrist hanns inte det sista och sjunde steget i modellen 

Measuring information design med att utföras. Det hade kunnat ge 

ytterligare återkoppling på hur designen mottogs av målgruppen. 

Trots att det finns bristfälliga delar i föreliggande arbete tyder ändå de 

sammanlagda undersökningsresultaten på att målen med föreliggande 

arbete har uppnåtts.  
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Bilaga/Bilagor 

Bilaga 1 – Transkribering 

 

Närvarande här är Christoffer Stenberg och Carina Eklund. Här kommer jag 
att ha en intervju med Carina om hennes företag Eklundens källa. Och den 

här intervjun är till för att mitt examensarbete. Och all information och sånt 
vi tar upp här kommer att behandlas konfidentiellt och du får när som helst 

avbryta om du inte vill fortsätta delta. Och jag gör den här intervjun för att 
jag ska kunna göra en grafisk profilering åt ditt företag och det är det som 
de här frågorna kommer att handla om, att vi ska försöka hitta kärnan. Har 

du några generella frågor innan jag börjar mina frågor. 

- Nej. Jag är redo 

- Du är redo. Då kör vi. 

- Hur skulle du beskriva ditt företag och dess tjänster? 
- Mitt företag har ju fokus på hälsa och välmående. Och där erbjuder 

jag olika behandlingar och kurser. Jag tänker att jag tar och 

berättar om vilka behandlingar jag gör och så. Det är ju behandling 
i regndroppstekniken, och andlig healing, och avslappning och 

meditation. Sen har jag kurser i tai chi och kurser också i 
regndroppstekniken där jag lär ut den. Och dessutom har jag 
vägledande eller coachande samtal. Och så har jag hälsoskanning 

där man kan få läsa av kroppen och hur den mår.   
- Vad är ditt mål med företaget? 
- Ja, ett mål är att kunna leva på det. Men annars är det ju grunden 

är ju att få möta människor och få känna att man hjälper dem på 
det sätt de behöver hjälp på något sätt. Att dem hittar sig själv och 

att de utvecklas och landar i sig själv. Något sånt. 
- Vilken är din målgrupp? 
- Det är ju medelålders kvinnor, eller kvinnor mellan 40 till 70 

kanske. Sen finns det ju också andra slags grupperingar som 
fibromyalgi jag ska vara med på deras hälsomässa till exempel och 
så. 

- Vilken känsla/känslor vill du förmedla till dem? 
- Ja jag vill jobba mycket med människor och tycker att jag har lärt 

mig väldigt mycket av det. Och den här möjligheten att bli sedd 
och lyssnad på, den har ju alla människor och den vill ja, eller 
tycker jag är viktigt att förmedla. Och att man blir mött som den 

man är, att jag försöker se den människa som kommer som den är 
och inte som man tror att de är. Och sen vill jag ju förmedla det 

här med trygghet tycker jag är viktigt, och då gäller det också att 
man har en form av tystnadsplikt att man inte går och pratar om 
det med andra det man får reda på i mötet med människor. Men 

även trygghet i form av kunskap som jag har så att det känns 
tryggt. Sen är det ju andra, hm, så här med, att de kan få hjälp med 
att hitta sig själv och att landa i sig själv och hitta andningen, att 

stimulera kroppens läkningsförmåga, avslappnande att de känner 
det när det går ifrån mig och kanske hitta både glädje och energi 

och att, så att jag kan förmedla den känslan på något sätt. Så att på 
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något sätt att man går ifrån mig rikare än man kom, utom med 

pengarna då (respondenten skrattar lite) 
- Vilka nyckelord beskriver bäst företaget? 
- Det har jag… det vet jag inte riktigt. Men man skulle kunna säga 

trygghet, lyhördhet och ett gott bemötande kanske. Nu känner jag 
mig lite luddig. Ja men jag stannar där så länge så får vi se.  

- Vilka ord vill du att andra associerar ditt företag med? 

- Kunnighet. Tror jag.  
- Bara? 

- Ja, jag kommer inte på något mer där, nej…. Får jag komplettera 
intervjun om jag kommer på andra saker sen?  

- Vi kan planera in en träff vid ett senare tillfälle eventuellt om det 

behövs. Eller om det är något du skulle vilja ändra på.  
- Tack. 
- Vilka logotyper tror du kommer att locka dina kunder? Och varför? 

(Någon speciell form, symbol eller färg exempelvis.)  
- Nej jag bara tänker en enkel men talande. Kort och koncist. Men 

ja… Jag är inte så mycket för krusiduller och sånt där nej det ska 
vara något enkelt som slår på något sätt.  

- Vad är viktigt för dina kunder? 

- Det tror jag är att de kan känna sig trygga, att de känner tillit till 
mig. Att de känner att jag vet vad jag håller på med och så. Och att 

de känner, ja att de känner att de får med sig nånting när de går 
härifrån.  

- Hur vill du att nya kunder ska hitta dig? (Några speciella medier?)  

- Ja, förutom hemsidan som också ska fungera på mobilen då 
förstås. En sida på facebook, och sen det här när man nu har en 
logga, att använda den i annonser kanske och sen visitkort… Sen 

kan jag inga mer medier (respondenten skrattar). 
- Vilka är dina främsta konkurrenter i dagsläget? 

- Ja i tai chi är det väl kanske yogan, för den har ju vuxit och blivit 
väldigt stor. Det är väl lite samma målgrupp man har där tror jag. 
På ett sätt så tänker jag inte så, egentligen så alla som håller på 

med på behandlingar och sånt där, det finns ju liksom människor 
så att det räcker till alla och blir över, sjukvården går ju på knäna. 
Kan man då, ju mer man kan jobba förebyggande och läkande med 

egna kroppens förmåga att läka, att man stimulerar det, ju bättre 
är det ju. Så att finns det inge konkurrenstänkande utan det är mer 

samarbeta för att locka flera. 
- [Följdfråga]Jag tänker att du nämnde tidigare att du vill kunna leva 

på det här, och då måste du också i sin tur vilja att kunderna väljer 

dig framför kanske ett annat företag som gör samma sak. 
- Jo det är klart, (respondenten skrattar) så är det ju. Ja…  
- [Följdfråga]Vet du om några företag som till exempel gör samma 

ska som du gör? Kanske inte allting men företag som håller på med 
liknande saker.  

- Ja men det finns ju många som håller på med massage och 
behandlingar på olika sätt så, så ja så där finns ju liksom en 
konkurrens att det gäller ju att nå fram lite bättre då, än dem. Men 

när det gäller tai chi då är jag nog ganska ensam i ja… länet då 

kanske till och med. 
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Sen kommer lite frågor om själva profileringen som jag kommer att jobba 
med. 

- Har du några egna tankar kring utformning av logotyp? (om ja, 
motivera) 

- Nej inte något annat än det här som jag sa förut, enkel men 

talande. Men inga andra idéer. Där har du lite fria händer. 
- Har du några egna tankar kring val av typsnitt? (om ja, motivera) 

- Absolut inte. 
- Har du några egna tankar kring val av färger? (om ja, motivera) 
- Nej jag tror inte det nej. Det känns som att jag får se vad du 

kommer med, för jag tror att du har nå idéer och så kan jag tycka 
till om det i så fall. 

- Det var de frågorna som jag hade i  alla fall. Så om inte du har övriga 

kommentarer eller vill ändra något så känner jag mig nöjd här.  
- Mm, jag med  

- Då får jag tacka så mycket. 

- Tack själv. 
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Bilaga 2 – Omvärldsanalys logotyper 

Sverige
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Världen
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Bilaga 3 – Omvärldsanalys hemsidor
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Bilaga 4 – Design 

Skisser: 

 

Skisser inför utkast 2: 
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Utkast 2:
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Bilaga 5 – Enkätundersökning 1 
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Bilaga 6 – Enkätundersökning 2 
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Bilaga 7 – Grafisk Manual 
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