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1 Introduktion  
1.1 Visuell identitet  
Design är en väsentlig byggsten i varumärkesuppbyggnad (Wheeler, 2013).  
En visuell identitet skapar igenkänning och lojalitet mot kunder. Den 
triggar även uppfattningen och bildar associationer med varumärket. Ett 
varumärke handlar om att ta till vara på alla tillfällen för att uttrycka varför 
konsumenter ska välja ett specifikt företag framför dess konkurrenter 
(Wheeler, 2013).   

Det som innefattar den visuella identiteten är allt visuellt material företaget 
behöver som designas utifrån den grafiska profilen (Bergström, 2015). 
Bergström (2015) menar att det visuella ansiktet har en viktig och 
avgörande roll när företag vill vinna trovärdighet hos sina kunder. Ett 
företags önskan är att uppfattas som de vill bli uppfattade, dock anses det 
att denna önskan inte kan bli effektiv om den inte följs upp genom ett 
kvalificerat, visuellt och grafiskt formspråk (Eksell, 1999b).  

God design anses numera vara viktigt och betydelsefullt för ett företag och 
en grafisk profil ger en helhetsbild av företaget, dess tjänster, varor och 
meningen med företaget samt dess värderingar (Eksell, 1999a). Design 
bidrar till en tydligare identifikation av företaget, vilket stärker dess 
position på marknaden (Svengren, 1995). Oavsett hur stort eller litet 
företaget är, är det viktigt att de grafiska materialen arrangeras i en enhetlig 
form (Eksell, 1999a). Med hjälp av en grafisk profil kan företaget visa på 
en enhetlig och samhörig tydlighet inom all kommunikation (Hinn & 
Rossling, 1994).   

I catering- och restaurangbranschen är det viktigt att sticka ut från sina 
konkurrenter och skapa igenkänning mot kunderna (Lainpelto & Lainpelto, 
2012). Därför är det allt viktigare för företag att vara medvetna om 
betydelsen av en tydlig och enhetlig visuell identitet, eftersom en stor del 
av ett företags varumärkesimage är visuell. För att skapa igenkänning är 
det viktigt att exempelvis servetter, menyer, förkläden, personaljackor som 
används vid leverans av mat, samt bildekor hålls enhetlig. 

1.2 Grafisk manual 
En grafisk manual hjälper företaget att hantera den grafiska profilen på ett 
förbestämt och korrekt sätt. Enligt Smajic (2011) kan en grafisk manual 
innehålla avsnitt för hur logotyp, färger, typsnitt och bildspråk ska 
användas. Även en tydlig presentation av korrenspondens- och 
marknadsföringsmaterialets utformning kan förekomma (Smajic, 2011). 
Den ökande konkurrensen har lett till att företag satsar på väl 
genomarbetade grafiska manualer (Eksell, 1999b). Lipe (2006) menar att 
om den grafiska manualen används konsekvent kan det leda till större 
igenkänning och en mer professionell image samt konkurrenskraft.  

1.3 Systrarnas 
Systrarnas är ett familjeföretag i form av en catering- och restaurangfirma i 
Luleå som drivs av enäggstvillingarna Emma och Elin Åström. När 
föreliggande studie påbörjades var företagets namn Systrarnas Söta. De 



8/91 

valde sedan att byta namn till Systrarnas därför benämns företaget 
genomgående i rapporten som Systrarnas. Verksamheten innefattar catering 
till privatpersoner och företag. Företaget värderar matlagning från grunden 
högt och vill lyfta att de använder sig av naturliga råvaror. Deras värdeord 
som de vill att företaget ska representera är familjeföretag, kompetenta, 
förtroendeingivande samt att de lagar bra mat från grunden. Systrarnas 
utför catering till bland annat bröllop och större evenemang. Utöver 
cateringverksamheten bedriver företaget även lunchrestaurangen 
Systrarnas på Helmers som är belägen i Alvik, utanför Luleå.  

Företaget har i dagsläget ingen grafisk profil utan endast en logotyp och 
samhörigheten i den visuella kommunikationen är obefintlig. Systrarnas 
logotyp förmedlar i dagsläget ingen känsla av verksamheten eller 
företagets värdeord. Därför finns ett behov att göra en redesign av 
logotypen och ta fram en grafisk profil. Logotyp och grafisk profil ska 
också presenteras i en grafisk manual, vilket möjliggör att företaget 
uppträder mer konsekvent och enhetligt i all marknadsföring- och 
kommunikationsmaterial.  

Det huvudsakliga syftet med studien var att hjälpa företaget att ta fram en 
ny logotyp och grafisk profil som tydligt förmedlar företagets värderingar. 
Denna grafiska profil ska även underlätta deras marknadsföring genom att 
skapa ett enhetligt utseende.  
 

1.4 Frågeställning 
För att besvara syftet kommer följande frågeställning att undersökas:  
 

• Hur bör Systrarnas logotyp och grafiska profil se ut för att 
förmedla företagets värderingar?  

 

 

1.5 Projektmål 
Efter avslutad studie ska Systrarnas ha en logotyp som förmedlar företagets 
värderingar. De ska även ha en grafisk profil som uppfattas enhetligt av 
målgruppen. Den framtagna grafiska profilen ska presenteras i en manual 
som beskriver logotyp, färger, typsnitt, bildspråk, grafiska element, profil- 
och korrespondensmaterial, marknadsföringsmaterial. Profilen ska även 
visas i en mockup på företagets hemsida. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
Studien har utgått från Sless (2008) informationsdesignprocessens sex 
första steg. Sless (2008) beskriver i sin artikel om ett företag som följt alla 
stegen i processen, se figur 1, vilket resulterade i att företaget ökade sin 
produktivitet med 97%. Vidare skriver Sless (2008) att många företag 
utelämnar de två viktiga stegen benchmarking och testing. Företag bör inte 
utelämna benchmarking eftersom om det saknas kunskap om företaget och 
dess bransch går det inte att förutse resultatet och det blir svårare att 
undersöka förbättringar i efterhand (Sless, 2008). Det är även av stor vikt 
att inte utelämna steget testing då det är viktigt att det material som skapas 
testas på målgruppen för att budskapet med säkerhet uppfattas rätt av 
målgruppen (Sless, 2008). 

Denna modell valdes då den ger möjlighet att utföra en tidig analys som  
utgör grunden till designarbetet. Den ger även utrymme till att ta fram 
designförslag, tester, feedback och förfiningar av designen.    
 

 

Figur 1 Sless informationsdesignprocess.  

Studien inleddes med en intervju (Scoping) via Skype med 
uppdragsgivarna för att ta reda på företagets bakgrund, vision, deras mål 
och värderingar samt om det fanns några eventuella önskemål kring den 
grafiska profilen. För att få en uppfattning om konkurrenternas logotyper 
utfördes en visuell innehållsanalys (Benchmarking). Utifrån det underlag 
som erhölls från intervjun med uppdragsgivarna och den visuella 
innehållsanalysen påbörjades designprocessen (Prototyping) med att göra 
en remake på logotypen och skapa en grafisk profil. Det skapades ett antal 
utkast på logotyp, färger och grafiska element som sedan skickades till 
uppdragsgivarna för feedback. Utifrån den feedback som gavs gjordes 
förfiningar på de utkast som skickades till uppdragsgivarna. Den slutgiltiga 
logotypen och den grafiska profilen, som föredrogs av Systrarnas testades 
(Testing) sedan på målgruppen i form av strukturerade mejlintervjuer och 
enkäter. En pappersenkät som gjordes delades ut till lunchgäster på 
Systrarnas lunchrestaurang. En webbenkät skickades även ut via Facebook, 
som ett komplement till pappersenkäten. Efter testing förbättrades 
(Refining) designen utifrån åsikter som framkom under de strukturerade 
mejlintervjuerna och enkätundersökningen. Efter steget refining 
färdigställdes (Implementing) den slutliga logotypen och den framtagna 
grafiska profilen presenterades i en grafisk manual som levererades till 
Systrarnas.  
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2.2 Litteratursökning  
Litteratur som användes i studien hämtades från Högskolan Dalarnas 
bibliotek, elektroniska böcker på Högskolan Dalarnas bibliotek Ebrary och 
tidskrifter. Det gjordes även webbsökningar för att finna relevant forskning 
inom ämnet genom Google, Google Scholar, Google Books och DiVA.  

Sökord som användes var: brand identity, grafisk profil, visuell identitet, 
färg, logotyp, logotype, catering, restaurangbransch, hotell och restaurang, 
marketing, restaurant, visual identity, color meaning, combine typfaces. 

 

2.3 Metoder 
Metoder som användes i studien var visuell innehållsanalys (Bell, 2001) av 
konkurrenters logotyper, skissteknik för vidare framtagning av logotyp 
som utformades i Adobe Illustrator som i sin tur skickades till Systrarnas 
för feedback. Mejlintervjuer gjordes via Google Forms samt 
enkätundersökningar för att samla och analysera målgruppens åsikter om 
framtagen design.  

 

2.3.1 Semistrukturerad intervju med uppdragsgivarna 
En semistrukturerad intervju med uppdragsgivarna utfördes enligt 
rekommendationer från Bryman (2011). Syftet var att ta reda på företagets 
bakgrund, målgrupp, konkurrenter, vision, mål och värderingar. Syftet var 
även att ta reda på eventuella önskemål kring utformningen av det grafiska 
utseendet. Mötet ägde rum över Skype, pågick i cirka 40 minuter och 
spelades in efter medgivande av uppdragsgivarna.  

 

2.3.2 Visuell innehållsanalys över logotyper inom 
restaurang- och cateringbranschen 

För att få en uppfattning om konkurrenternas logotyper utfördes en visuell 
innehållsanalys. Genom webbsidan catering365.se och sökmotorn Google 
valdes cateringfirmor ut och logotypen sparades ner. Logotyperna 
kategoriserades efter dominerande färg, typsnitt och symbol. Se bilaga 3 
för definitionsmanual. 

2.3.3 Designarbete 
Utifrån resultatet från den visuella innehållsanalysen påbörjades 
designarbetet. Designarbetet genomfördes i ett antal steg, från skissande till 
slutligt designförslag. Skisserna innefattade förslag på logotyp, färg, 
typsnitt och grafiska element. Under designarbetets gång har Systrarnas 
varit involverade i de olika stegen. Utkast skickades till Systrarnas för 
feedback. Utifrån feedbacken gjordes korrigeringar enligt deras önskemål.  
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2.3.4 Mejlintervjuer med cateringkunder 
För att ta reda på målgruppens åsikter om logotyp, färg, typsnitt och det 
grafiska utseendet genomfördes strukturerade mejlintervjuer med tidigare 
cateringkunder. Mejlintervjuerna gjordes för att ta reda på i vilken 
utsträckning företagets värderingar förmedlas i den nya grafiska profilen. 
Respondenterna fick även svara på frågor om Systrarnas som företag.  

 
Respondenterna fick en webblänk till ett frågeformulär där de kunde fylla i 
sina svar. Frågeformuläret gjordes i Google Forms och bestod av två delar. 
I den första delen fick respondenterna svara på öppna frågor om Systrarnas 
som företag. Del två var utformad som en enkät där respondenterna fick 
bedöma logotyp, färg, typsnitt, det grafiska utseendet i två olika varianter 
varefter de fick bedöma de två grafiska utseendena bredvid varandra. 
Huvudsyftet var att ta reda på om Systrarnas värderingar förmedlades i 
logotypen och i det grafiska utseendet, men vi ville också se vilken färg 
och 

typsnittskombination respondenterna föredrog och tyckte representerade 
restaurang- och cateringbranschen bäst. Vid avsnitten om logotyp och det 
grafiska utseendet fick respondenterna bedöma på en semantisk 
differentialskala utformad, efter Fiskes (2003) teori, frågan ”Bedöm 
logotypen utifrån nedanstående värdeord och hur du anser att de stämmer 
överens med logotypen (1= inte alls, 7=helt)”. Vid de andra avsnitten om 
färg och typsnitt fick de frågan ”Vilken färg/typsnittskombination föredrar 
du?” med svarsalternativen ”Alternativ 1”, ”Alternativ 2” och ”Ingen 
åsikt/vet inte”. 
 
Alla medverkande blev informerade om att de när som helst kunde avbryta 
mejlintervjun. Mejlintervjun var anonym och inga personliga uppgifter från 
respondenterna registrerades förutom ålder och kön. Anonymitet har inte 
påverkat studien.  
 
Resultaten av meiljintervjuerna sammanställdes i Excel. 

 

2.3.5 Enkätundersökning  
Enkätundersökning med lunchgäster. Enkäter lämpar sig bäst när det 
gäller att få fram smak och åsikter (Ejvegård, 2009). Därför skapades en 
pappersenkät som delades ut till gäster på Systrarnas lunchrestaurang. 
Respondenterna valdes ut eftersom de tillhör Systrarnas målgrupp. Syftet 
med enkätundersökningen var att genom en semantisk differentialskala, 
enligt Fiskes (2003) teori, utifrån Systrarnas värdeord uppskatta hur väl de 
stämmer överens med framtagen logotyp och designförslag. Syftet var 
även att bedöma färg och typsnittskombinationer. Respondenterna fick se 
två alternativ och därefter välja alternativet de föredrog. 
 
Vid avsnitten om logotyp och det grafiska utseendet fick respondenterna 
bedöma på en semantisk differentialskala frågan ”Bedöm logotypen utifrån 
nedanstående värdeord och hur du anser att de stämmer överens med 
logotypen (1= inte alls, 7=helt)”. Vid de andra avsnitten om färg och 
typsnitt fick de frågan ”Vilken färg/typsnittskombination föredrar du?” 
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med svarsalternativen ”Alternativ 1”, ”Alternativ 2” och ”Ingen åsikt/vet 
inte”.  

Enkäten utformades i Google Forms och skrevs sedan ut för att kunna ges 
till kunder på lunchrestaurangen. Enkätundersökningen var anonym och 
inga personliga uppgifter från respondenterna registrerades förutom ålder 
och kön. 

Resultaten av undersökningen sammanställdes i Google Forms och i Excel. 
Resultatet analyserades och presenterades i stapel- och cirkeldiagram.  

Webbaserad enkätundersökning. Samma enkät lades även ut på 
författarnas Facebooksida, för att få in svar från författarnas kontaktnät, 
som ett komplement ifall enkätundersökningen med lunchgäster skulle ge 
för få svar. Enkäten gjordes även för att ta reda på om målgruppens åsikter 
om framtagen logotyp och grafisk profil särskiljer sig från personer som 
inte har någon koppling till Systrarnas.  
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3 Resultat och diskussion 
3.1 Semistrukturerad intervju med 

uppdragsgivarna 
Under intervjun framkom att företagets målgrupp har ett brett åldersspann 
och är både privatpersoner och företag. Företagets mål är att växa 
ekonomiskt och nå ut till fler kunder utan att någon av deras två 
verksamheter ska bli lidande. Företagets värderingar är att de vill kännas 
som ett familjeföretag, att de lagar bra mat från grunden. 

Deras önskemål kring logotyp var att den skulle kännas lekfull, fånga 
intresse, sticka ut och att verksamheten skulle framgå. Det framkom inga 
önskemål kring färg eller form. 

Systrarnas önskemål kring det grafiska utseendet var att det skulle kännas 
stilrent, enkelt men lekfullt. Även här fanns inga preferenser om färg eller 
form. 

För sammanfattning av semistrukturerad intervju se bilaga 1. 

3.2 Visuell innehållsanalys av logotyper inom 
restaurang- och cateringbranschen 
 

Den visuella innehållsanalysen innefattade 92 catering- och 
restaurangföretags logotyper, 30% av dessa var närliggande konkurrenter 
verksamma inom ”fyrkanten” i Norrbotten, dvs. Luleå, Boden, Piteå och 
Älvsbyn. 70% av urvalet cateringfirmor gjordes i större städer i Sverige 
samt utomlands för att undersöka om det fanns en skillnad på utformningen 
av logotyper i små- respektive storstäder. Nedan följer resultatet av den 
visuella innehållsanalysen utifrån respektive tre kategorier.  

För fullständig korpus se bilaga 2. 

 

3.2.1 Dominerande färg 
Figur 2 visar att den dominerande färgen bland catering- och 
restaurangbranschen var svart. Figuren visar även att röd och grön var 
vanligt förekommande bland logotyperna. I figur 3 visas exempel på 
logotyper med dominerande färger. 
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Figur 2  Den dominerande färgen hos logotyper inom catering- och 

restaurangbranschen.   

 
 

Figur 3  Exempel på logotyper med svart, röd och grön som 
dominerande färg.  

 

Antal färger. Figur 4 visar att mer än hälften, 53% bestod av endast en 
färg. Det var 40% som använde två färger och endast 7% hade tre färger, se 
figur 4. Ingen logotyp i analysen hade fler än tre färger. Figur 5 visar 
exempel på logotyper innehållande två respektive tre färger. 
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Figur 4  Antalet färger som förekommer i logotyperna.  

 
Figur 5  Exempel på logotyper med två färger respektive tre färger.  

Systrarnas nuvarande logotyp innehåller de dominerande färgerna svart och 
röd. Utifrån den visuella innehållsanalysen gjordes valet att gå ifrån den 
röda färgen eftersom ett företag bör särskilja sig från mängden med sin 
företagsfärg (Wheeler, 2013). 

 

3.2.2 Typsnitt 
Figur 6 visar att sanserif var den dominerande typsnittsfamiljen i de 
analyserade logotyperna. Den visuella innehållsanalysen visade att det var 
vanligt förekommande med två kombinerade typsnittsfamiljer, främst 
sanserif tillsammans med script. Figur 7 visar olika typsnittfamiljer och 
olika typsnittkombinationer. 

 
Figur 6  Typsnittsfamiljer som förekom i logotyperna.    
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Figur 7  Exempel på logotyper som använder olika typsnittfamiljer och 
olika typsnittkombinationer.  

 

Versaler och gemener. Figur 8 visar att 32% hade enbart versaler i 
logotypen och 30% hade både gemener och versaler i sin logotyp. 
Logotyperna hade oftast flera ord eller meningar, där ett visst ord eller en 
mening var i gemena eller versala bokstäver. Endast 9% av logotyperna 
hade enbart gemener i logotypen. Figuren visar även att 29% hade gemena 
bokstäver med en inledande versal. Figur 9 visar exempel på logotyper 
med endast versaler, med endast gemener, med versaler och gemener samt 
med inledande versal. 

 

 
 
Figur 8 Gemener och versaler i logotyperna.  

 

 

   
Figur 9 Exempel på logotyper med endast versaler, med endast 

gemener, med versaler och gemener samt med inledande 
versal.  
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Trots att det var vanligt förekommande med kombinerande 
typsnittsfamiljer hade Systrarnas önskemål om att frångå detta. Resultatet 
av den visuella innehållsanalysen och önskemål från uppdragsgivarna låg 
till grund för valet att använda en sanserif i den framtagna logotypen. 

 

 

3.2.3 Symbol 
Figur 10 visar att 48% av företagen hade en textdefinierad symbol. Dessa 
företag hade endast sitt företagsnamn med i logotypen. 52% av företagen 
använde sig av en symbol. Av dessa var det 28% som hade en matrelaterad 
symbol. 24% hade en symbol i logotypen som inte var relaterad till varken 
mat eller restaurang. Dessa symboler relaterade till företagsnamnet istället. 
Några få logotyper hade en symbol som inte var relaterad till vare sig mat 
eller företagsnamnet. Figur 11 visar exempel på de olika 
logotypvarianterna. 

 
Figur 10 Logotypernas symbol. 

 

 

 
Figur 11 Exempel på textdefinierad logotyp, logotyp med matrelaterad 

symbol, logotyp med en ej matrelaterad symbol samt logotyp 
med en symbol som varken var relaterad till mat eller 
företagsnamnet.  

Efter intervjun med Systrarnas framkom inga önskemål avseende 
utformning av symbol, vilket gav oss fria händer. Den visuella analysen 
visade att det var en stor variation i symbolernas utformning. Baserat på 
resultatet från den visuella innehållsanalysen skissade vi fram logotyper 
med matrelaterade respektive ej matrelaterade symboler för att Systrarnas 
skulle få en uppfattning om olika alternativ. 
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3.3 Designarbete 

3.3.1 Logotyp 
Utifrån den första intervjun med uppdragsgivarna gavs vi fria händer i 
utformandet av logotypen, då de inte hade några specifika önskemål. Ett 
flertal skisser på logotypförslag togs fram och skickades i omgångar till 
uppdragsgivarna för feedback. Nedan följer beskrivning av tankarna och 
idéerna bakom logotyperna samt uppdragsgivarnas feedback på förslagen. 
Se figur 12 för deras nuvarande logotyp. 

 
Figur 12 Systrarnas nuvarande logotyp. 

 

Utkast 1. Ett antal olika skisser på logotypförslag skickades till Systrarnas 
för feedback. Figur 13 visar den logotypskiss som föredrogs. För 
fullständigt utkast med alla skisser se bilaga 4.  

Tanken bakom logotypförslag 1 var att besticken, se figur 13, skulle 
symbolisera mat samt att den skulle gå ihop med företagets affärsidé och 
kultur (Bergström, 2015). Adir, Adir & Dobres (2015) menar att en logotyp 
bör vara enkel i sin utformning och därmed vara lätt att känna igen. Därför 
utformades den i en igenkännlig och enkel form i förhoppning om att den 
blir tidlös och fungerar över en längre tid (Adir et al. 2015). 

 
 
Figur 13 Skiss på logotypförslag 1 som föredrogs av Systrarnas. 

 

Den feedback som gavs var att de ville ha med restaurang, catering, event 
och Luleå under företagsnamnet. Vid denna avstämning bestämde 
uppdragsgivarna att gå ifrån namnet Systrarnas Söta och istället endast heta 
Systrarnas. Detta för att de tidigare bedrivit caféverksamhet genom 
Systrarnas Söta men har valt att satsa på restaurang- och catering och 
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därför valde att byta namn till Systrarnas. De ville att logotypen skulle 
testas med den röda färgen, från deras nuvarande logotyp, samt testa att 
göra en variant på ornamentet ur den nuvarande symbolen, se figur 12.  

 

Utkast 2. Vid andra avstämningen med uppdragsgivarna skickades nya 
skisser på logtypförslag. Figur 14 och 15 visar två av de logotyper som 
skickades till uppdragsgivarna.  

Utifrån Systrarnas feedback tog vi in den röda färgen i logotyperna samt 
lade till event, restaurang och Luleå under företagsnamnet. Logotypförslag 
4, se figur 14, skapades efter önskemål från uppdragsgivarna att behålla 
stilen från ornamentet i deras nuvarande logotyp.  

I Systrarnas nuvarande logotyp använder sig Systrarnas av en symbol men 
Airey (2015) menar att en symbol kan vara ett onödigt element. Om 
företaget funderar på att expandera in i andra branscher är det bättre att ha 
en symbol som inte är en direkt tolkning av vad företaget säljer just då 
(Airey, 2015). Därför utformades ett förslag där ornamentet blev en del av 
logotypen. 

 

 
Figur 14 Logotypförslag 4. 

 
Uppdragsgivarnas feedback på logotypförslag 4 var att de ville ha ett annat 
typsnitt som kändes mer traditionellt samt att de ville ta bort event under 
företagsnamnet. I samband med detta utkast framkom önskemål att namnet 
Systrarnas ska kunna fungera fristående. Detta önskemål gjorde att 
logotypförslag 4 valdes bort då den inte stämde överens med Systrarnas 
önskemål.  

Systrarnas ville se logotypförslag 1 tillsammans med deras nuvarande röda 
färg, se figur 15. Logotypen förenklades ytterligare i form av att antalet 
bestick reducerades för att kunna fungera i både stort och litet format vilket 
är en bra egenskap hos en logotyp enligt Adir et al. (2006). 

Systrarnas beslutade att välja bort logotypförslag 5 för att den inte var 
tillräckligt utmärkande. De ansåg att det är för vanligt förekommande att 
använda bestick i logotypen och hade därför önskemål om byta ut bestick 
mot en annan matrelaterad symbol. När logotypförslag 5 togs fram var 
Systrarnas säkra på att de ville ha en matrelaterad symbol men inte i form 
av bestick som den visuella innehållsanalysen visade var vanligt 
förekommande inom restaurang- och cateringbranschen. 
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Figur 15 Logotypförslag 5. 

 

Utkast 3. Vid tredje avstämningen med uppdragsgivarna skickades ett nytt 
antal logotyper. Figur 16 visar den logotyp uppdragsgivarna uppskattade 
mest. Detta logotypförslag togs fram efter önskemål från uppdragsgivarna 
om att ta fram en ny matrelaterad symbol. Cirkeln behölls för att den skulle 
vara enkel i sin utformning och stekoset var inspirerad av ornamentet i 
deras nuvarande logotyp. 

 
Figur 16 Logotypförslag 6. 

 
 
Feedback som gavs från denna avstämning var att Systrarnas ville arbeta 
vidare med logotypförslag 6. De tyckte om den enkla stekpannan, oset och 
den ojämna cirkeln. Typsnittet tyckte de var rent och snyggt. En fundering 
de hade var om cirkeln skulle kunna förses med en kontur istället för att 
vara helfylld.  

 

Utkast 4. Logotypförslag 7, se figur 17, togs fram efter önskemål från 
uppdragsgivarna då de ville se en variant av logotypförslag 6, se figur 16, 
där cirkeln inte är fylld utan endast i kontur. De ville även att stekpannan 
och oset skulle utformas med tjockare linjer. Logotypförslag 7 var den 
logotyp som uppdragsgivarna ville utveckla vidare. Denna logotyp 
användes som underlag till de strukturerade intervjuerna och 
enkätundersökningen med cateringkunder respektive lunchgäster för att ta 
reda på Systrarnas målgrupps åsikter kring den framtagna logotypen.   
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Figur 17 Logotypförslag 7. 

 

 

3.3.2 Färger 
Primärfärger. Förslag på två primärfärger togs fram tillsammans med fyra 
komplementfärger. Efter önskemål av Systrarnas behölls den nuvarande 
röda färgen, se figur 18, som ett förslag till primärfärg. Wheeler (2013) 
menar att företag bör särskilja sig från mängden med sin företagsfärg. 
Därför gjordes en modifiering av Systrarnas nuvarande röda primärfärg 
med en lila ton, se figur 18, då resultatet av den visuella innehållsanalysen 
visade att en stor andel av konkurrenterna använde sig av färgen röd. Enligt 
Eisman (2006) symboliserar färgen lila kreativitet och knyts på så sätt 
samman med Systrarnas kreativa matlagning, då de försöker särskilja sig 
från sina konkurrenter genom att laga maträtter som inte konkurrenterna 
erbjuder. Systrarnas kunde inte bestämma sig för vilken färg de föredrog 
utan valde att avvakta för att få målgruppens åsikter. De framtagna 
primärfärgerna kom att ligga till grund för de strukturerade intervjuerna 
och enkätundersökningen för att ta reda på vilken färg Systrarnas målgrupp 
föredrog. 

 
Figur 18 Förslag på primärfärger. 

 

Komplementfärger. Ett förslag på komplementfärger togs fram, se figur 
19. Företaget värderar matlagning från grunden högt och vill lyfta att de 
använder sig av naturliga råvaror vilket låg till grund till färgvalet grön och 
gul. De gröna nyanserna och den gula färgen valdes också eftersom 
färgerna uppfattas som naturlig och fräsch (Li, 2009). Den gröna och gula 
färgkombinationen är på den mjuka axeln på The NCD Colour Image Scale 
(Li, 2009).  

Den feedback som gavs från uppdragsgivarna var att de framtagna färgerna 
kändes aningen dova och saknade lekfullhet och association till mat. De 
efterfrågade fler och mer kontrastrika färger då de ansåg att 
färgkombinationen, se figur 19, hade för liten nyansskillnad. 
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Figur 19 Förslag på komplementfärger.  

 

Ett nytt förslag på färger togs fram, se figur 20. Fler komplementfärger från 
figur 19 lades till och en del färger gjordes mer mättade för att skapa mer 
kontrast då detta var Systrarnas önskemål. Dessa lades till för att kunna 
återspegla matrelaterade figurer som ska användas som grafiska element. 

Den feedback som gavs från Systrarnas var att de ansåg att 
komplementfärgerna, se figur 20, kändes mer lekfulla och mer 
anpassningsbara tillsammans med de grafiska elementen som togs fram. 

 

 
 

Figur 20 Komplementfärgerna som valdes. 

 

3.3.3 Typsnitt  
Tre förslag på rubrik- och brödtexttypsnitt togs fram, se figur 21, från 
underlag av Wheeler (2013) som menar att viktiga egenskaper som ett 
typsnitt bör uppfylla är flexibilitet, användarvänlighet och att det ska 
spegla företagets identitet. De tre typsnittsförslagen togs fram för att de 
hade olika karaktäristiska drag, se figur 21. Detta för att ta reda på vad för 
typ av typsnitt Systrarnas föredrog. De tre rubrikstypsnitten som togs fram 
var Museo Sans (alternativ 1), Abril Fatface (alternativ 2) och Lemon 
Tuesday (alternativ 3). Brödtexttypsnitten som togs fram var Avenir Next 
(alternativ 1), Ingra (alternativ 2) och Proxima Nova (alternativ 3). Genom 
att välja typsnitt från samma typsnittsfamilj skapas enligt Torberger (2012, 
april) ett harmoniskt uttryck. Därför utgjordes typsnittsförslag 1 av en 
sanserif som både rubrik- och brödtypsnitt för att skapa ett lugnt och rofyllt 
uttryck. För de andra två typsnittsförslagen valdes en kombination av två 
olika typsnittsfamiljer eftersom det skapar en stark och tydlig kontrast 
(Torberger, 2012, april). De valdes också för att ett rubriktypsnitt enligt 
Heine (2005) bör vara avvikande från brödtypsnittet för att vara 
profilskapande. Heine (2005) menar även att sanserfier är tydliga och 
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läsbara i små typgrader, de kan också varieras i vikt och bredd utan att det 
blir svårläst, detta fanns i åtanke vid valet av brödtypsnitt. Systrarnas ansåg 
att alternativ 1 och 2 tilltalade dem mest. Alternativ 2 uppfattade Systrarnas 
som stilrent och elegant. Systrarnas kunde inte bestämma sig för vilken 
typsnittskombination de föredrog utan valde att avvakta för att få 
målgruppens åsikter. De två framtagna typsnittskombinationerna låg till 
grund för de strukturerade intervjuerna samt enkätundersökningen. 

 
  
Figur 21 Förslag på tre olika rubrik- och brödtexttypsnitt. 

 

 

3.3.4 Grafiska element 
Figur 22 visar förslag på grafiska element som togs fram utifrån Systrarnas 
önskemål om ett stilrent, enkelt men även lekfullt utseende. De grafiska 
elementen består av illustrationer och ramar. Illustrationerna består av mat, 
bakverk och matlagningsredskap för att stärka kopplingen till restaurang- 
och cateringbranschen. Ramen används för att skapa igenkänning hos 
kunderna och tillsammans med illustrationerna skapas en levande och 
lekfull layout. Illustrationerna används som ett komplement till ramen och 
anpassas efter bilderna.  

 

 
 
Figur 22 Förslag på grafiska element.   
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Systrarnas feedback på de grafiska elementen var att det var effektfullt med 
de tecknade inslagen i bilderna. De tyckte även att ramen fungerade bra 
tillsammans med de tecknade illustrationerna. De framtagna grafiska 
elementeten låg till grund för de strukturerade intervjuerna samt 
enkätundersökningen.  

 

 

3.4 Mejlintervjuer och enkätundersökning 

3.4.1 Mejlintervjuer 
De strukturerade mejlintervjuerna genomfördes med sju respondenter, 
varav sex kvinnor och en man, samtliga har någon gång beställt catering 
från Systrarnas. Respondenterna var utvalda kunder från uppdragsgivarnas 
kundregister. Respondenterna som deltog:  

• Ålder <20 = 0 respondenter 
• Ålder 21–30 = 4 respondenter 
• Ålder 31–40 = 2 respondenter 
• Ålder 41–50 = 0 respondenter 
• Ålder >50 = 1 respondent 

Bortfall. Nio personer tillfrågades om att delta i de strukturerade 
mejlintervjuerna, varav två som tillfrågades aldrig besvarade frågorna som 
skickades.  

För fullständiga intervjufrågor se bilaga 5.  

Nedan följer resultatet från mejlintervjuerna som bestod av två delar. Del 1 
fick respondenterna svara på frågor om företaget, och i del 2 fick 
respondenterna genom en semantisk differentialskala utifrån olika värdeord 
uppskatta hur väl de stämmer överens med framtagen logotyp och 
designförslag, samt bedömning av färg och typsnittskombinationer. 

 

3.4.2 Enkätundersökning 
Det var 37 personer som deltog i enkätundersökningen. Samtliga var 
lunchgäster på lunchrestaurangen, varav 14 kvinnor och 23 män. Samma 
enkät lades även ut på Facebook som ett komplement ifall 
enkätundersökningen med lunchgäster skulle ge för få svar. Del 2 i 
mejlintervjun utformades som en separat enkät med samma frågor om 
överensstämmelse med värdeord samt bedömning av färger och typsnitt. 

Webbenkäten bekräftade i allt väsentligt som kom fram i pappersenkäten 
och de strukturerande intervjuerna. Resultatet av webbenkäten redovisas 
därför endast i bilaga 7.  

Respondenterna som deltog i de båda enkätundersökningarna:  

• Ålder <20 = 0 lunchgäster och 3 webbrespondenter.  
• Ålder 21–30 = 5 lunchgäster och 48 webbrespondenter. 
• Ålder 31–40 = 17 lunchgäster och 25 webbrespondenter. 
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• Ålder 41–50 = 4 lunchgäster och 6 webbrespondenter. 
• Ålder >50 = 11 lunchgäster och 19 webbrespondenter. 

 

Urval. Av deltagarna var det 37 lunchgäster som utgjorde målgruppen på 
lunchrestaurangen, varav 14 kvinnor och 23 män. I webbenkäten deltog 
totalt 64 personer, varav 55 kvinnor och 9 män. Totalt deltog 101 i båda 
enkätundersökningar.  

Bortfall. 50 pappersenkäter skapades för att dela ut till lunchgäster på 
Systrarnas lunchrestaurang. På grund av tidsbrist blev det ett bortfall på 10 
enkäter då dessa inte delades ut. Tre enkäter lämnades in ofullständiga och 
blev därför bortfall. 

För fullständig enkätundersökning se bilaga 6.  

 

3.4.3 Mejlintervjuer del 1 
I den första delen av mejlintervjun fick respondenterna svara på öppna 
frågor om Systrarnas som företag samt om cateringbranschen. I 
mejlintervjuerna framgick det att respondenterna ansåg att Systrarnas 
nuvarande logotyp kändes tydlig, enkel men tråkig. En respondent ansåg 
även att den nuvarande logotypen kändes för snäll. 

Det framgick även att respondenterna associerade rött, svart, vitt, brunt och 
grönt till catering- och restaurangbranschen. Två respondenter förknippade 
Systrarnas med varma och ljusa färger exempelvis rosa och ljusgrönt. Tre 
respondenter associerade inte någon speciell färg till branschen.  

I mejlintervjuns första del framgick det att designen till viss del var 
avgörande när valet av cateringfirma och restaurang görs. Det framgick att 
om designen känns oseriös och ostrukturerad samt oprofessionell 
försvinner intresset. Därför har första intrycket en avgörande roll hos 
respondenterna. En respondent ansåg att designen ska vara inbjudande, 
tydlig och ha en fin logotyp för att ge ett bra intryck hos respondenterna. 
En respondent ansåg även att en snygg design speglar ett seriöst företag.   
 
För fullständig mejlintervju se bilaga 8.  
 
3.4.4 Utvärdering av logotyp 
Nedan redovisas resultatet från enkätundersökningen som gavs ut till 
lunchgäster på Systrarnas lunchrestaurang samt respondenternas svar från 
mejlintervjuernas del 2.  

Figur 23 visar medelvärdet av lunchgästernas svar. I enkätundersökningen 
framgick att logotypen förmedlar familjeföretag, kvalitetsmat och 
förtroendegivande mest. Dessa värdeord ansåg även respondenterna från 
mejlintervjuerna att logotypen förmedlade mest, se bilaga 8.   
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Figur 23 Medelvärdet av lunchgästernas bedömning av logotyp. 

Enkätundersökningen och mejlintervjuernas andra del visade att den nya 
logotypen togs väl emot av respondenterna. Detta skulle kunna vara för att 
branschen tydligt framgår och kopplas direkt till catering- och 
restaurangbranschen. En anledning kan också vara att logotypen endast har 
ett element som är utmärkande vilket Airey (2015) anser att en bra logotyp 
bör ha. Logotypen förmedlade bäst familjeföretag och kvalitetsmat, vilket 
stämmer överens med det som Systrarnas vill förmedla till sina kunder. 
Anledningen till varför familjeföretag värderades högst kan bero på 
företagsnamnet Systrarnas som ger en direkt koppling till ordet familj. 
Resultatet av den visuella innehållsanalysen visar att flertalet logotyper 
inom branschen använder sig av en matrelaterad symbol. Det var även 
Systrarnas önskemål att ha en matrelaterad symbol. Logotypen 
presenterades i svart vilket kan ha påverkat resultatet. Om logotypen hade 
presenterats i färg skulle detta ha kunnat påverkat bedömningen. 
Respondenterna från enkätundersökningen och mejlintervjuerna bedömde 
inte värdeorden utmärkande och minnesvärd lika högt som resterande 
värdeord. Detta skulle kunna bero på att en matrelaterad symbol inte 
särskiljer sig från konkurrenterna eftersom resultatet från den visuella 
innehållsanalysen visade att det är vanligt förekommande. 

Den nya logotypen fick relativt högt medelvärde på samtliga värdeord, 
förutom snabbmat och utmärkande. Detta kan bero på att dess utformning 
är enkel, tydlig och motsvarar samma känsla som den nuvarande 
logotypen. Det kan ha gjort att respondenterna var mer mottagliga till det 
nya förslaget. 

 

3.4.5 Bedömning av färg 
De två färgalternativen bedömdes inte utifrån en semantisk 
differentialskala eftersom att det är svårare att definiera en färgs 
uppfattning med värdeord (Li, 2009). Därför fick respondenterna bedöma 
färgerna utifrån egna preferenser och kryssa i vilket alternativ som 
föredrogs. Resultatet visar att lunchgästerna i 57% av fallen föredrog 
alternativ 1, se figur 24. Av respondenterna var det 30% som föredrog 
alternativ 2 medan 13% hade ingen åsikt. Även majoriteten av 
respondenterna från mejlintervjuerna föredrog alternativ 1. 

Den nya färgen föredrogs framför Systrarnas nuvarande färg av 
lunchgästerna och respondenterna från mejlintervjuerna. Att alternativ 1 
föredrogs av majoriteten kan bero på att den röda färgen är vanligt 
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förekommande inom branschen vilket kan göra att den lila färgen känns 
mer särskiljande och unik. Hade de två färgerna presenterats i logotypen 
skulle detta ha kunnat påverka bedömningen och kunnat ge ett annat 
resultat.  

  
Figur 24 Färgerna respondenterna bedömde. 

3.4.6 Bedömning av typsnittskombinationer 
Figur 25 visar de två typsnittskombinationer lunchgästerna och 
respondenterna från mejlintervjuerna fick bedöma. Resultatet visade att 
alternativ 2 föredrogs av 57% av lunchgästerna medan 38% föredrog 
alternativ 1. Av respondenterna var det 5% som inte hade någon åsikt. 
Även majoriteten av respondenterna från mejlintervjuerna föredrog 
alternativ 2.  

 
Figur 25 Typsnittskombinationer respondenterna bedömde. 

 

3.4.7 Bedömning av designförslag 
Ett designförslag med två olika typsnittskombinationer, se figur 26, 
bedömdes av lunchgästerna samt respondenterna från mejlintervjuerna 
utifrån olika värdeord.  
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Figur 26 Designförslaget med två typsnittskombinationer som 
bedömdes av respondenterna.  

 

Resultatet visar att lunchgästerna bedömde alternativ 2 som mer 
förtroendeingivande, kompetens, familjeföretag och exklusiv än alternativ 
1, se figur 27. Resultatet från mejlintervjuerna bekräftar de resultat som 
kom in från enkätundersökningen.  

 

 

 

Figur 27 Resultatet av lunchgästernas bedömning av designförslaget 
med två typsnittskombinationer utifrån värdeord. 

Respondenterna från enkätundersökningen samt mejlintervjuerna bedömde 
alternativ 1 respektive 2 förhållandevis likvärdigt. Detta kan bero på att det 
endast var typsnittet som skiljde de två alternativen åt. I samtliga värdeord 
var alternativ 2 medelvärde högre än alternativ 1. Typsnittet som användes 
vid alternativ 2 var det som respondenterna tyckte om mest när de skulle 
bedöma typsnittskombinationen, detta kan vara anledning till varför 
alternativ 2 bedömdes högre än alternativ 1. 

Designförslaget togs väl emot av respondenterna från enkätundersökningen 
samt mejlintervjuerna. Resultatet visar att värdeorden kompetent och 
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förtroendeingivande stämmer överens med det Systrarnas vill förmedla. 
Det var även det respondenterna från mejlintervjuerna eftersökte när de 
letar efter en restaurang- eller cateringfirma.  

Figur 28 visar designförslaget med två olika typsnittskombinationer när de 
visades bredvid varandra i undersökningarna. 57% av lunchgästerna 
föredrog alternativ 2 framför alternativ 1, som 40% föredrog. 3% av 
respondenterna som deltog har ingen åsikt eller visste inte vilken som 
föredrogs. Resultatet från enkätundersökningen och mejlintervjuerna visar 
att båda grupperna var eniga att de föredrog alternativ 2 mest. 

 

 

 
Figur 28 Designförslaget med två typsnittskombinationer 

respondenterna bedömde.  

 

Resultatet från enkätundersökningen och mejlintervjuerna visar att logotyp 
och den grafiska profilen speglar Systrarnas värderingar och hur de visuellt 
vill uppfattas. En anledning att den mottogs väl skulle kunna vara att den 
grafiska profilen uppnått en bra sammanhållen struktur och på så sätt 
skapar uppmärksamhet och kundlojalitet (Wheeler, 2013). 

 

3.5 Refining  
Resultatet från de strukturerande mejlintervjuerna och i 
enkätundersökningen visade att färgen lila var mest tilltalande för 
respondenterna. Med dessa åsikter som framkom i undersökningarna samt 
tillsammans med Systrarnas egna åsikter valdes färgen lila ut som 
logotypens färg, se figur 29. Även stekpannan i symbolen jämnades till och 
kerning av texten gjordes.  
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Figur 29 Logotyp innan och efter refining. 

 

Typsnittskombinationen, alternativ 2 se figur 25, med rubriktypsnittet Abril 
Fatface och brödtypsnittet Proxima Nova föredrogs av både lunchgästerna 
samt respondenterna från mejlinterjuerna. Systrarnas föredrog Avenir Next 
som brödtexttypsnitt och hade därför som önskemål att kombinera de två 
alternativ som respondenterna fick bedöma, se figur 30.  

 
Figur 30 Typsnittskombinationen som valdes av Systrarnas.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 
I detta avsnitt presenteras slutlig logotyp och grafisk profil som tagits fram 
som ett förslag åt Systrarnas. För fullständig grafisk manual, se bilaga 8. 

4.1.1 Logotyp 
Figur 31 visar den slutliga logotypen. Den togs fram utifrån Systrarnas 
önskemål om att ha en matrelaterad symbol, där även symbolen ska kunna 
fungera fristående. Logotypens färg valdes utifrån åsikter från intervjuerna 
och enkätundersökningarna som visade att respondenterna föredrog den 
lila färgen framför den nuvarande logotypens röda färg.  

Systrarnas symbol består av en cirkel tillsammans med en stekpanna och 
stekos. Stekosets form kommer från Systrarnas nuvarande symbol 
bestående av ett ornament. Cirkeln är inte helt rund för att spegla lekfullhet 
och kännas familjär, då de vill kommunicera ut att de är ett familjeföretag. 
Stekpannan symboliserar att verksamhetens huvudsyfte är matlagning. 

 

 
Figur 31 Systrarnas slutgiltiga logotyp i färg samt negativ.  

 

4.1.2 Typsnitt 
Typsnittskombinationen Abril Fatface och Avenir Next, se figur 32, valdes 
ut av Systrarnas genom att kombinera de två alternativ som respondenterna 
fick bedöma. De valde brödtypsnittet från det ena alternativet och 
rubriktypsnittet från det andra. Rubriktypsnittet valdes baserat på resultatet 
av intervjuerna och enkätundersökningarna.  

 
 

 
Figur 32 Abril Fatface blev det slutgiltiga rubrikstypsnittet och Avenir 

Next blev det slutgiltiga brödtexttypsnittet.   
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4.1.3 Grafiska element 
De grafiska elementen, se figur 33, som togs fram består av en ram, 
illustrationer av mat, matredskap och annat relaterat till mat samt 
tonplattor. De grafiska elementen togs fram utifrån önskemål från 
Systrarnas om ett stilrent, enkelt men även lekfullt utseende. Ramen togs 
fram för att skapa en stilren och enkel design som även skapar igenkänning 
hos kunderna. Illustrationerna togs fram som komplement till ramen för att 
skapa ett mer lekfullt utseende.  

 
Figur 33 Slutgiltigt grafiskt element.  

 

4.1.4 Grafisk manual 
Den grafiska profilen sammanställdes i en grafisk manual. Avsnitten i 
manualen togs fram utifrån relevans och Smajics (2011) lista över avsnitt 
som kan vara med i en grafisk manual. Avsnitten i den grafiska manualen 
är riktlinjer för hur logotyp, färger, typsnitt, grafiskt element får användas 
samt riktlinjer för bildspråk, korrenspondensmaterial och 
marknadsföringsmaterial. Manualens format är stående A4. För fullständig 
grafisk manual, se bilaga 9. 

 

 

4.2 Metodreflektion 
Det har varit svårt att få personer som tidigare beställt från Systrarnas att 
delta i intervjuerna. En anledning skulle kunna vara p.g.a. tidsbrist eller 
brist på intresse. Mejlintervjuerna utfördes via ett Google Formulär vilket i 
efterhand varit bristfälligt för att det inte uppmuntrade till öppna svar. I 
efterhand skulle vi ha utfört intervjuerna via telefon eller på plats. På grund 
av den valda metoden gick det inte att ställa följdfrågor eller omformulera 
frågan om den misstolkats. Intervjun bestod av två delar, där första delen 
var öppna frågor. Detta för att respondenterna lättare skulle kunna 
reflektera över logotyp, typsnitt och design utifrån förutbestämda värdeord 
istället för att de fritt skulle få associera. I efterhand borde mer vikt lagts på 
första delen med de öppna frågorna för att möjliggöra utförligare svar. 
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Den andra delen var utformad som en enkät, samma enkät delades ut till 
lunchgästerna. Där fick deltagarna associera den framtagna logotypen samt 
designförslag med två olika typsnittskombinationer med företagets 
värdeord som framkom under intervjun med Systrarnas. Värdeorden kan ha 
påverkat resultatet då det endast fanns ett negativt värdeord och kan därför 
ha styrt respondenterna i en positiv riktning. Färgerna i 
enkätundersökningen presenterades fristående. Hade de framtagna färgerna 
presenterats i logotypen hade detta kunnat ge ett annat resultat. 
Typsnittskombinationerna som presenterades kan ha varit bristande för att 
brödtexttypsnitten var för lika i sin utformning vilket kan ha gjort att 
respondenterna inte kan ha sett någon skillnad och trott att det var samma 
typsnitt. Som följd kan det ha medfört att de endast bedömde 
rubriktypsnitten. Därför accepterades Systrarnas val av brödtexttypsnittet 
från de alternativ som föredrogs minst av respondenterna. Det var även en 
svaghet att de endast testades en gång och inte med varandra. 

Enkätundersökningar bör ha mer än 40 deltagare för att räknas som 
statistiskt korrekta (Ejvegård, 2009). I studien erhölls endast 37 svar från 
den primära målgruppen vilket är en nackdel då inte hela målgruppen 
representerades. En svaghet som förekom var att åldersskillnaden mellan 
respondenterna inte var tillräckligt stor vilket kan ha påverkat resultatet. 
Tre enkäter lämnades in ofullständiga vilket kan ha berott på att 
respondenterna kan ha känt sig pressade att delta genom att de blivit 
tillfrågade vid bordet när de åt lunch. Det kan även kan ha lett till oseriösa 
svar. Vissa frågor och värdeord kan ha misstolkats och borde därför ha 
omformulerats för förtydligande. 

 

4.3 Slutsatser 
Syftet med studien var att hjälpa Systrarnas att ta fram en ny grafisk profil 
som förmedlar företagets mål och värderingar. Den framtagna grafiska 
profilen skulle underlätta företagets marknadsföring genom att skapa ett 
enhetligt utseende.  
 
De strukturerade intervjuerna och enkätundersökningarna har gett åsikter 
kring logotyp och grafisk profil. Dessa åsikter var sedan med och 
influerade Systrarnas val av den slutliga grafiska profilen.  

I figur 31 visas den slutliga logotypen. Systrarnas var osäkra vilken av de 
två föreslagna primärfärger som de föredrog mest. Utifrån resultatet av 
intervjuerna och enkätundersökningarna valdes färgen lila som logotypens 
färg.  

Den slutliga grafiska profilen, som presenterades i en grafisk manual, och 
logotypen som togs fram som förslag till Systrarnas visade sig förmedla 
företagets värderingar: förtroendeingivande, kompetens och familjeföretag. 
Detta var även målet med denna studie att företagets värderingar ska 
förmedlas i den framtagna grafiska profilen.  
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Intervju med uppdragsgivarna.  

Frågor 

 

• Vilken målgrupp vänder Systrarnas sig till?  
Vi vänder oss till både företag och privatpersoner. De som beställer av 
hos är i ett väldigt brett åldersspann. Det kan vara bröllop för par i 25–30 
åldern men sen gör vi också event till pensionärer. Det är fördelat 50/50 
mellan företag och privatpersoner. Mycket företag kring jul och påsk.  
 

• Vad är erat mål? 
Nu när vi tagit över Helmers vill vi ju att lunchverksamheten ska växa mer 
att lunchgästerna ökar. Men catering verksamheten ska inte bli 
likdanande.  
 

• Hur ställer ni catering och lunchverksamheten mot varandra, 
är catering ett komplement till lunchrestaurangen eller 
tvärtom?  
Lunchverksamheten är bara en dagligverksamhet. Vi satsar mer på 
catering och det är där man kan tjäna pengar. Lunchrestauranger ger lite 
gratisreklam för ens företag.  
 

• Vad är era värderingar? 
Att företaget ska kännas personliga, ingen massproduktion. Att vi lagar 
bra mat från grunden, inget halvfabrikat och sticker ut mot andra 
cateringfirmor genom att erbjudan annan mat som gör att kunderna 
väljer oss. 
 

• Hur skulle ni beskriva Systrarnas? 
Litet familjeföretag som startades 2012. Vi fokuserar på bakverk och 
catering för olika event. 
 

• Vilka är era främsta konkurrenter? 
Gunnars kök, Unik, kalaskulan, Centrumrestaurangen,  
 

• Förtydliga Helmers roll/Systrarnas. 
Restaurangen heter Systrarnas på Helmers. Vi hyr restaurangen men får 
döpa om den. Vi har inte marknadsfört varumärket utan enbart gått ut 
med att de flyttade restaurangen från Golfrestaurangen till Helmers i 
Alvik. 
 

• Hur marknadsför ni er för att hitta nya kunder? 
Vi har endast annonserat i tidning vid jul, påsk och midsommar. 
Hemsidan finns där och på Facebook har vi mestadels bara lagt ut bilder 
och marknadsfört våra julbord.  
 

• Upplever ni att er bransch utgår mycket efter 
rekommendationer?  
Ja det tycker vi. Vi har fått höra att det är så.  
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Logotyp 

• Vad vill Systrarnas förmedla med sin logotyp? 
Vi vill att den ska vara roligare, personer ska bli intresserad av den, den 
ska sticka ut och framgå vad det är (text under, symbol) 
 

• Har ni speciella önskemål kring form/illustration till 
logotypen? 
Ni får fria händer kring form. Ta fram förslag och sen bollar vi vidare 
utifrån förslagen.  
 

• Har ni några önskemål kring färger? 
Ni får även här fria händer. Färgen vinrött från våran nuvarande logotyp 
kommer från våra förkläden från början men är inte låst vid den färgen. 
Även här, ta fram förslag så går vi vidare därifrån. 
 
 

Profil 

• Vad är ni ute efter för typ av stil? 
Stilrent, enkelt men lekfull.  
 

• Skulle det vara intressant med två profiler, en sommar- och 
vinterprofil? (visa exempel på mönster) 
Det är en intressant och rolig idé. Verksamheten är säsongsberoende 
och vore därför kul att lyfta fram det. 
 

• Har ni några önskemål kring färg? 
Ni får fria händer.  
 

• Något avsnitt i den grafiska profilen ni vill lägga till/ta bort? 
Lunchkort - Kupongkort, presentkort, värdekort (som ett bankkort).  

 

 

Övriga kommentarer: 

Hemsidan ska vara lättnavigerad, alla åldersgrupper ska kunna hitta info 
lättare. 

Gillar konceptet om säsongsbaserad profil. 
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Bilaga 2 – Cateringlogotyper 
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Bilaga 3 – Definitionsmanual 
Denna bilaga innehåller beskrivningar av definitioner som förekommit som 
legat till grund för studien.  

 
Färg 
 
Tabell 1  Definition av färgkategorisering 

Färgkategori Definition 

 
Dominerande färger 

 
Om någon färg är mest dominant dvs. den 
färgen som upptar störst yta på logotypen.  

 
Antal färger 

 
Hur många färger som förekommer i logotypen. 
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Typsnitt 
 

Tabell 2  Typsnittskategorisering  

Typsnittsfamilj Beskrivning Exempel 

	
Sanserif 

 
Teckensnitt som 
saknar klack 

	

 
 
Seriff 

 
Teckensnitt som 
innehåller avslutande 
streck, kallas även 
klack.  

	

	
	
Script 

	
	
Handskriftskaraktär. 

	

 

 

Tabell 3 Definition av versaler, gemener och inledande versal 
 
 

	 Definition Exempel 
 
Versaler 

 
Stora bokstäver. ABC 

 
Gemener 

 
Små bokstäver.  abc 

 
Inledande versal 

 
Ordet börjar med versal men 
fortsätter sedan med gemener 

Abc 
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Symboltyp 
 
Tabell 4 Symbolkategorisering 

Symboltyp Beskrivning Exempel 

	
 

 

Matrelaterad 
symbol 

 
 

 
Innehåller en 
symbol som är 
matrelaterad.  

	

 
 
Ej matrelaterad 
symbol 

 
 

Innehåller en 
symbol som inte är 
matrelaterad.   

	

	
	
Textdefinierad 
logotyp 

	
	
Innehåller endast 
text och siffror.  
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Bilaga 4 – Skisser av logotypförslag  
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Bilaga 5 – Frågor i mejlintervju med 
cateringkunder 
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Bilaga 6 – Frågor enkätundersökning  
Enkäten delades ut till Systrarnas lunchgäster samt lades upp som 
komplement på Facebook. 
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Bilaga 7 – Svar från webbenkät 
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Bilaga 8 – Svar från mejlintervjuerna 
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Bilaga 9 – Grafisk manual 
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