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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

Falu Glastjänst är ett lokalt glasmästeri i Falun som arbetar med planglas i 
olika former: reparations- och serviceglasning, inglasning, inredningsglas, 
fönsterrenovering, isolerrutor, solskydd, speglar etc. Företaget arbetar nära 
kunden och deras tjänster tillgodoser såväl privatpersoner som företag, 
främst i Borlänge och Falun med omnejd. Företagets kunder delas in i tre 
segment: privatpersoner, kommunala- och statliga bolag samt privatägda 
företag. De privatpersoner som anlitar deras tjänster är främst villaägare i 
åldern 25–60. I föreliggande studie benämns Falu Glastjänsts kunder  både 
som målgrupp och kunder.  
 
Förekomsten av glas i privata hem och offentliga byggnader ökar dagligen 
vilket medför att glasbranschen och således Falu Glastjänsts 
framtidsprognos är god (Glasbranschföreningen, u.å.). Dock är företaget 
konkurrensutsatt då det idag finns 28 glasmästerier i Dalarna (Glasmästare, 
2016). Därmed finns ett behov för företaget att särskiljas från konkurrenter 
för att behålla och stärka positionen på marknaden (Kotler & Keller, 2012).  

1.2 Grafisk identitet 

Samhället matas dagligen av visuella intryck varför alla existerande företag 
behöver en grafisk identitet. En inarbetad och konsekvent grafisk identitet 
ger igenkänning och bygger förtroende vilket i sin tur resulterar i 
återkommande kunder (Airey, 2015). Bergström (2015) beskriver att det är 
av stor vikt att ha en visuell identitet som är väl genomarbetad eftersom den 
kan gynna ett företag både kort- och långsiktigt. En konsekvent grafisk 
identitet ger även företaget ett professionellt intryck samt ökar 
medvetenheten om företaget (Lipe, 2006). 
 
1.2.1 Grafisk manual 
En Grafisk manual ska fungera som en referens i den grafiska produktionen 
för att allt material ska hålla en konsekvent identitet, liksom innehålla regler 
för praktisk användning till utformningen av den grafiska identiteten 
(Bergström, 2015).  
 
Vad som ingår i en grafisk manual varierar. Enligt Smajic (2011) brukar en 
grafisk manual presentera företagets logotyp, färger, typografi, grafiska 
element, kontorsmaterial och profiltryck samt företagets webbsida. 
 
Logotyp  
Logotypen är kärnan i ett företags grafiska identitet och ska kommunicera 
företagets affärsidé och värderingar (Bergström, 2015). I föreliggande studie 
använder vi benämningen logotyp för det som enligt Wheeler (2012) egentligen 
bör benämnas signatur, se figur 1, dvs. en kombination av en ordbild och en 
symbol. 
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Figur 1 Signaturens olika beståndsdelar enligt Wheeler (2012). 
 
Enligt Airey (2015) bör en logotyp: 
 

• fungera i svartvitt såväl som i en färg 
 

• vara tidlös och inte följa trender 
 

• ha en minnesvärd detalj, inte flera 
 

• vara relevant för företaget 
 

• fungera i såväl små som stora skalor, vid behov av extrem 
förminskning kan en alternativ logotyp som inte är lika detaljrik 
användas. 

 
Färger  
Alla påverkas och formas av färgerna i sin omgivning. Färgerna sätter igång 
känslor och tankar och förmedlar olika betydelser inom olika sammanhang 
(Ryberg, 1991).  
 
Ryberg (1991) påpekar även att färger eller färgspråk är en produktiv metod 
att snabbt och enkelt kommunicera med då färger kan signalera, ge hjälp 
med orientering, bidra till ordning och differentiering, vara 
marknadsföringsfaktorer, uttrycka image och kommunicera symboliska 
meddelanden (Meerwein, Rodeck & Magnke, 2007). 
 
Även om färger kan bidra till orientering, ordning och differentiering 
(Meerwein et al., 2007) genom att exemplevis färgkoda ett helt företag, kan 
färger också strukturera genom att ge enhetliga färger till visuella element, 
som linjer och punkter (Bergström, 2015). 
 
Typografi 
Ett företags grafiska identitet förstärks om den begränsas till två typsnitt 
som används konsekvent (Heine, 2005). De olika typsnitten ska särskilja sig 
från varandra och minst ett av dessa bör fungera i alla typer av text (Heine, 
2005). Hellmark (2004) förklarar även att de valda typsnitten bör finnas i 
flera vikter för att ge utrymme för en bredare användarbarhet. Typografi för 
webben har sedan några år tillbaka utvecklats snabbt i form av tjänster som 
Typekit och Google fonts (Torberger, 2011, februari). 
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Grafiskt element 
En grafisk identitet innehåller ofta ett eller flera grafiska element. De 
grafiska elementen är komponenter i en sammansättning, vad avser 
exempelvis former, färger, typografi, illustrationer och fotografin samt 
texturer (Miller, 2017, januari). De grafiska elementen bör således 
representera den grafiska identitetens koncept, vara signifikant för företaget 
och därmed väcka uppmärksamhet (Davis, 2012). 
 
Kontorsmaterial och profiltryck 
I en grafisk manual bör det finnas mallar och regler för hur det visuella får 
behandlas (Bergström, 2015). Kontorsmaterial och profiltryck visar regler 
för hur den grafiska identiteten ska tillämpas på exempelvis visitkort, 
brevpapper, foldrar, kuvert, broschyrer, t-shirts, skyltar etc. 
 
Webbsida 
För att erhålla en god navigation och tydlig hierarki på en webbsida behövs 
en god informationsarkitektur (Croft, 2014, oktober). Ett av de vanligaste 
problemen vid en webbsida är att informationsarkitekturen är skapad från 
affärsstrukturen i organisationen istället från användarnas behov. En 
webbsida är således bäst anpassad för användarna när dessa involveras i 
processen (Croft, 2014, oktober). Ett engagerat innehåll samt inbjudande 
gränssnitt är potentialen för att stärka ett varumärke (Wheeler, 2012). När en 
webbsida formges används ofta verktyg som HTML, CSS och Javascript, 
dessa verktyg ger designern full kontroll över utseendet på webbsidan 
(Thoresson, Goldberg & Larsson, 2016).  
 
WordPress är ett publiceringsverktyg, även kallat CMS (Content 
Management System), som bygger på öppen källkod (Faktabasen, u.å.). 
Thoresson et al. (2016) förklarar vidare att WordPress inte kräver att 
designern har djupare kunskaper i att koda direkt med html, css och andra 
kodspråk varför WordPress är ett av världens mest använda 
webbpubliceringsverktyg. WordPress slog igenom 2003 och användes till en 
början främst för att designa bloggar (NetRelations, 2014) medan verktyget 
idag används allt oftare till att bygga webbsidor (Gregersen, 2012). 
WordPress rekommenderas för nybörjare samt till dem som önskar en 
enklare webbsida eller blogg (WPskolan, u.å.) vilket i sin tur passar bättre 
för en icke kodkunnig för att hen enkelt ska kunna uppdatera webbsidan. 
 

1.3 Problemformulering 

Falu Glastjänsts nuvarande logotyp, se figur 2, är bristfällig då den inte 
förmedlar företagets identitet vilket är anledningen till varför en redesign är 
nödvändig. Falu Glastjänst logotyp utgör i dagsläget grunden för företagets 
marknadsföring och de har således ingen inarbetad grafisk identitet varför 
behovet av en sådan finns. För att de ska kunna hantera den grafiska 
identiteten behövs en grafisk manual innehållande regler för användningen 
av den grafiska identiteten. 
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Figur 2 Falu Glastjänsts tidigare logotyp. 
 
Falu Glastjänst har idag ingen anställd på företaget med kunskap inom IT 
eller webbdesign vilket är orsaken till att deras webbsida är omodern och 
brister i användarvänligheten och strukturen. Därför finns en önskan om en 
uppdaterad, enklare webbsida som kan underhållas av Falu Glastjänsts 
personal.  
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2 Syfte och projektmål 
Syftet med studien är att ta fram en modern grafisk identitet till Falu 
Glastjänst som ska förmedla ledorden hållbarhet, kvalité och service.  
 
Målet med studien är att sammanställa den grafiska identiteten i en 
rekommenderad grafisk manual till Falu Glastjänst. Den grafiska manualen 
ska omfattas av en redesignad logotyp, färger, typografi, grafiskt element, 
kontorsmaterial och profiltryck – avsnitt som enligt Smajic (2011) bör 
finnas i en grafisk manual.  
 
Vidare är målet att ta fram en användarvänlig struktur samt att applicera den 
grafiska identiteten på Falu Glastjänst webbsida. 

2.1 Frågeställning 
För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att undersökas: 

1. Hur ska Falu Glastjänst grafiska identitet utformas för att förmedla 
företagets ledord? 

2. Hur ska Falu Glastjänsts logotyp redesignas för att förmedla företagets 
ledord?  

3. Hur ska Falu Glastjänst hemsida byggas för att vara användarvänlig och 
förmedla företagets ledord? 

2.2 Avgränsningar 

Den grafiska manualen presenterar inte avsnitten inledning, bildspråk, 
mallar och annonser. Vidare har studien avgränsats till att inte implementera 
webbsidan på företagets domän och inte heller implementeringen av den 
framtagna grafiska identiteten i företagets marknadsföring. 
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3 Metod 
3.1 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Arbetet i studien utgick från de sex första stegen i Sless sjustegsmetod 
(Sless, 2008) där relevanta metoder för studien utfördes i vardera steg. 
Sjustegsmetoden valdes till studien då den lämpar sig väl i designprocessen.  

 
Figur 3 2 Sless sjustegsmetod (Sless, 2008). 
 
Vad som utfördes i Sless sjustegsmetod (Sless, 2008): 

• Scoping – Intervju med uppdragsgivaren, intervju med en kund, 
enkätundersökning 1 med potentiella kunder. 
 

• Benchmarking – Kvalitativ innehållsanalys på Falu Glastjänsts 
konkurrenter. 
 

• Prototyping – Utkast 1 innehållande logotyper, färgkombinationer och 
typsnitt togs fram, 24 kort till Card Sortingen skapades. 
 

• Testing 1 – Intervju med Falu Glastjänsts personal, Card Sorting på folk 
inom IT-branschen och potentiella kunder. 
 

• Refining – Utkast 2 innehållande färgkombinationer, färgsatta logotyper 
och mockups av den grafiska identiteten. 
 

• Testing 2 – Enkätundersökning 2 på tidigare- och potentiella kunder. 
 

• Implementing – Slutgiltig grafisk identitet sammanställd i en 
rekommenderad grafisk manual och applicerad på Falu Glastjänsts 
webbsida. 

3.1.1 Litteraturstudie 
För att hitta relevant litteratur och underlag till studien har litteratursökning 
på Högskolan Dalarnas bibliotek gjorts där böcker inom ämnena grafisk 
design, marknadsföring, reklam, informatik, färg och typografi har 
studerats. Sökmotorer som Google, Google Scholar, DiVA och LIBRIS har 
också använts.  
 
Sökord som har använts i studien är: logotyp, logo design, card sorting, 
wordpress, grafiskt element, färg, grafisk profil, grafisk manual, grafisk 



12/73 

identitet, glasmästeri, glasbranschen, glastjänst, typografi, webbtypografi, 
branding, webbdesign, graphic design, corporate design etc. 
 
3.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Intervju med uppdragsgivaren 
En semi-strukturerad intervju, som finns att tillgå i bilaga 1, genomfördes 
tillsammans med uppdragsgivaren. Detta för att få en djupare kännedom om 
Falu Glastjänst samt en bättre förståelse om uppdraget och företagets 
önskemål. Uppdragsgivaren var Falu Glastjänst VD, en man som är 50 år 
och boende i Falun. 
 
Intervju med en kund 
För att få åsikter om Falu Glastjänsts nuvarande hemsida genomfördes en 
semi-strukturerad intervju med en kund till Falu Glastjänst. Intervjun finns 
att tillgå i bilaga 2. Intervjun syftade även till att få en generell uppfattning 
om hur en kund uppfattar Falu Glastjänsts identitet i form av färgsättning 
och logotyp. Respondenten var en man i åldern 30–35 år och bosatt i en 
villa i Falun. 
 
Intervjuer med Falu Glastjänsts personal 
Första utkastet av den grafiska identiteten innehållande logotyper, typsnitt 
och färgkombinationer testades på Falu Glastjänsts personal genom semi-
strukturerade intervjuer. Intervjuerna syftade till att få företagets åsikter om 
det framtagna materialet innan det testades på målgruppen. Under 
intervjuerna presenterades logotyperna, typsnitten och färgerna där 
respondenterna fick värdera dessa på en semantisk differentialskala 
(Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Respondenterna fick också bedöma 
vilka de ansåg återspegla Falu Glastjänsts identitet mest respektive minst. 
Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes med samtliga anställda på 
Falu Glastjänst. Respondenterna som deltog var: 
 

• Kvinna, 48 år, ekonomiansvarig 
 

• Man, 51 år, VD 
 

• Man, 26 år, arbetsledare 
 

• Man, 40 år, glasmästare 
 

• Man, 25 år, glasmästare 
 

• Man, 23 år, glasmästare 

Intervjuerna utfördes på Falu Glastjänst kontor där varje person intervjuades 
individuellt. Samtliga respondenter informerades om att resultatet av 
intervjun kommer presenteras i en examensrapport och att de när som helst 
kunde avbryta intervjun. Alla respondenter godkände att deras medverkan 
användes i undersökningen.  
Intervjusvaren sammanställdes för att ta reda på vilket typsnitt, vilka 
färgkombinationer samt vilka logotyper som skulle arbetas vidare med. 
Samtliga intervjufrågor finns att tillgå i bilaga 5. 
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3.1.3 Kvalitativ innehållsanalys 
En enklare kvalitativ innehållsanalys (Van Leeuwen & Jewitt, 2001) 
utfördes med en korpus om 26 glasmästeriers hemsidor som syftade till att 
få en inblick i hur dessa är strukturerade och uppbyggda samt hur vida dem 
använder sig av en grafisk identitet. Samtliga webbsidor hämtades från 
Google där sökordet Glasmästeri användes, korpusen valdes därefter utifrån 
ett bekvämlighetsurval. Vardera webbsida sparades i form av printscreens 
av startsidan och eventuella undersidor. Metoden valdes för att uppnå 
generaliserbara resultat. 
 
3.1.4 Webbaserade enkätundersökningar 
Enkätundersökning 1 med potentiella kunder 
För fullständig enkätundersökning se bilaga 3. 
 
En webbaserad enkätundersökning skickades ut till en potentiell målgrupp 
via facebookgrupperna ”Falun” och ”Riktiga Snickare” med syfte att nå 
privatpersoner och företag. Tillsammans hade de båda grupperna 3 570 
medlemmar. Totalt deltog 140 personer varav 54 män, 84 kvinnor och två 
ickebinära. Respondenterna som deltog var i åldern 18–75 och boende i 
Sverige där fördelningen av bostäder var följande: 
 

• Hyresrätt – 54 personer 
 

• Villa – 52 personer 
 

• Bostadsrätt – 30 personer 
 

• Övriga bostäder – 4 personer 

Enkäten skapades i Google Formulär där frågorna grundades i att få 
kunskap om hur målgruppen resonerar och går tillväga vid valet av 
glasmästeri samt vilken betydelse glasmästeriets grafiska identitet och 
webbsida har.  
 
Enkäten besvarades anonymt och samtliga respondenter informerades om att 
resultatet av enkäten kommer presenteras i en examensrapport och att de när 
som helst kunde avbryta enkäten.  
 
Data från enkätundersökningen laddades ned och öppnades i Excel för att 
därefter analyseras och presenteras i diagram. 
 
Enkätundersökning 2 med potentiella- och tidigare kunder 
För fullständig enkätundersökning se bilaga 6. 
En webbaserad enkätundersökning genomfördes med en korpus om 58 
respondenter. Enkätundersökningen skickades ut till 75 potentiella 
respondenter via mail. Mailadresser till de 45 tidigare kunderna hämtades 
från Falu Glastjänsts databas genom ett slumpmässigt urval och de 30 
potentiella kunderna valdes från författarnas kontaktnät baserat på deras 
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ålder och boende. Enkäten visade mockups med åtta grafiska identiteter och 
tillhörande logotyp i färg, negativ och svartvitt samt två färgkombinationer 
där respondenterna fick värdera dessa utifrån olika ledord på en semantisk 
differentialskala (Osgood et al., 1957). Respondenterna fick även värdera på 
en semantisk differentialskala (Osgood et al., 1957) i hur stor utsträckning 
de skulle anlita Falu Glastjänst baserat på den grafiska identiteten. 
Respondenterna som deltog i enkätundersökningen var i åldern 21–63 där 
32 respondenter var män och 26 respondenter var kvinnor. 
 
Webbenkäten skapades i Google Formulär där Falu Glastjänsts önskemål 
och ledord låg till grund för frågorna. Vidare syftade enkätundersökningen 
till att se vilken grafisk identitet målgruppen ansåg mest tilltalande och 
därmed i hur stor utsträckning de skulle anlita Falu Glastjänst baserat på den 
grafiska identiteten.  
 
Enkäten besvarades anonymt och samtliga respondenter informerades om att 
resultatet av enkäten kommer presenteras i en examensrapport och att de när 
som helst kunde avbryta enkäten.  
 
Data från enkätundersökningen laddades ned och öppnades i Excel för att 
därefter analyseras och sammanställas. I sammanställningen räknades all 
data ihop för att få fram en summa av respondenternas värdering utifrån 
samtliga ledord. Resultatet presenterades sedan i diagram. 
 
3.1.5 Card Sorting 
Card Sorting hjälper att organisera en webbsida genom att skapa en relevant 
hierarki och är därför en effektiv metod för att uppnå en optimal struktur på 
en webbsida då den är billig, snabb och användbar (Croft, 2014, oktober). 
Card Sorting delas in i två varianter – open eller closed (Croft, 2014, 
oktober). Closed card sorting är en metod där deltagarna är givna befintliga 
titlar (Usability.gov, u.å.). Denna metod används primärt vid redesign av en 
redan existerande webbsida (Usability.gov, u.å.) eller när nytt innehåll 
behöver adderas på en webbsida (Croft, 2014, oktober). 
 
En Closed Card Sorting utfördes med fyra potentiella kunder där ingen hade 
tidigare erfarenheter inom grafisk design eller webbdesign samt tre personer 
inom IT-branschen med avsikt att få en professionell bedömning. Samtliga 
finns att tillgå i bilaga 4. De enskilda resultaten jämfördes för att se om det 
fanns några skillnader mellan personerna inom IT-branschen och de 
respondenter utan erfarenhet. Respondenterna som deltog var: 
 

• Man, 25 år, platschef på Ryds Bilglas 
 

• Kvinna, 24 år, systemutvecklare på CompuGroup Medical 
 

• Man, 28 år, projektcontroller på Trafikverket 
 

• Man, 61 år, IT-konsult på Voestalpine group-IT AB 
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• Kvinna, 47 år, förskolechef i Borlänge Kommun 
 

• Man, 25 år, systemvetarstudent på Högskolan Dalarna 
 

• Man, 49 år, butikschef på ICA Maxi Borlänge 

I Card Sortingen ingick sammanlagt 24 kort, se figur 4.  
 

 
 

Figur 4 Samtliga 24 kort med titlar till webbsidan som ingick i Card 
Sortingen.  

 
Samtliga respondenter informerades om att resultatet av Card Sortingen 
kommer presenteras i en examensrapport och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Alla respondenter godkände att deras medverkan 
användes i undersökningen.  
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4 Resultat och diskussion 
4.1 Scoping 

En första intervju med uppdragsgivaren, se bilaga 1 för samtliga 
intervjufrågor, genomfördes med syftet att få en bredare kunskap om 
företaget och uppdraget. 
 
En kund till Falu Glastjänst medverkade i en intervju, se bilaga 2, där han 
berättade om sin uppfattning av Falu Glastjänst tidigare grafiska identitet 
och webbsida. 
 
För att få en vidare förståelse om hur målgruppen går tillväga när de är i 
behov av ett glasmästeri genomfördes en webbaserad enkätundersökning på 
en potentiell målgrupp, se bilaga 3, med en korpus om 140 respondenter. 
Enkätundersökningen syftade även till att ta reda på vilket innehåll 
målgruppen anser viktigt på ett glasmästeris webbsida. 
 
4.1.1 Resultat av Scoping 
Intervju med uppdragsgivaren 
I intervjun med uppdragsgivaren framkom det att Falu Glastjänst önskade 
att ha kvar färgerna blå och grå för att behålla en viss igenkänning. Han 
berättade dock att företaget önskade nya nyanser av färgerna. På frågan vad 
de vill att den grafiska identitet ska förmedla menade han att Falu Glastjänst 
arbetar med hållbara material av hög kvalité samt att de är ett företag som 
värnar om god service. 
 
Falu Glastjänst har ingen anställd med erfarenhet inom IT och webbdesign 
som sköter deras webbsida, det är han själv som uppdaterar webbsidan. Det 
framkom också att de fakta som finns på webbsidan bör vara med, det 
påpekades dock av honom att författarna gavs frihet till att korrigera 
texterna. I intervjun framfördes önskemål om en mer strukturerad och 
användarvänlig webbsida. Vidare önskade han att samtliga bilder på 
webbsidan skulle ersättas av nya bilder av högre kvalité. 
 
Intervju med en kund 
I den semi-strukturerade intervjun med en kund till Falu Glastjänst framkom 
det att mobilen är den primära enheten han använder vid besök av Falu 
Glastjänst eller liknande företags webbsidor. Intervjuobjektet påpekade att 
det därför är viktigt att en sådan webbsida är mobilanpassad. Om webbsidan 
innehåller mycket bilder föredrog intervjuobjektet att använda en bärbar 
dator. På frågan om han hade vänt sig till ett annat glasmästeri om Falu 
Glastjänst inte varit bland de första sökträffarna på Google svarade 
intervjuobjektet att det finns risk för det. 
 
I intervjun framkom det även att tydlig struktur på en webbsida är viktigt. 
Webbsidor med referensbilder som är enkla att hitta i menyn är att föredra 
enligt intervjuobjektet. Att enkelt hitta en kontaktsida innehållande 
kontaktuppgifter och öppettider anser intervjuobjektet är viktigt. Vidare 
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påpekade han att kontaktuppgifter och öppettider med fördel även bör finnas 
längst ned på webbsidan, i den så kallade footern. För att ge ett bra intryck 
hos kunderna ansåg intervjuobjektet att webbsidan bör visa bilder av 
företagets personal. Han poängterade dock vikten av att bilderna ger ett 
professionellt intryck – att bilderna är högupplösta, med en enhetlig 
bakgrund och har samma ljussättning. 
 
Enkätundersökning 1 med potentiella kunder 
Av samtliga respondenter var det 46% som någon gång anlitat ett 
glasmästeri till sin bostad, företag eller till sin bil. Av dessa hade 34% hittat 
glasmästeriet via företagets webbsida, sociala medier eller annonser medan 
58% angav att de kommit i kontakt med glasmästeriet via personliga 
kontakter. 
 
På frågan vad som är viktigt vid valet av glasmästeri visade resultatet, se 
figur 5, att det viktigaste var att företaget visar upp goda referenser. Att 
hemsidan var tilltalande och informativ bedömdes också som en viktig 
faktor medan närvaro och hög aktivitet på sociala medier inte ansågs lika 
vitalt. 

 
 
Figur 5 Fördelningen av de viktigaste faktorerna vid valet av 

glasmästeri. 
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Enkätundersökningen visade, se figur 6, att majoriteten av respondenterna 
använder en mobiltelefon när de söker efter ett glasmästeri och därmed när 
de besöker glasmästeriets hemsida första gången.  
 

 
Figur 6 Fördelningen av den mest troligt använda enheten vid 

sökandet av ett glasmästeri. 
 
Resultatet, se figur 7, från enkätundersökningen visade att kontaktuppgifter, 
öppettider och bilder av tidigare arbeten var den information flest av 
respondenterna önskade på ett glasmästeris webbsida.  
 

 
Figur 7 Fördelningen av vilken information målgruppen vill ta del av 

på ett glasmästeris webbsida. 
 
4.1.2 Diskussion och slutsatser av scoping 
Intervju med uppdragsgivaren 
Resultatet av intervjun med uppdragsgivaren visade att Falu Glastjänst 
önskade behålla viss igenkänning genom att behålla färgerna blå och grå 
dock i form av nya nyanser. Därför togs tre olika färgkombinationer fram 
där samtliga innefattades av en grå- och två blåa färger. Då det fanns 
önskemål om att behålla igenkänning skapades även logotyp 1, se figur 10, 
som är snarlik Falu Glastjänst tidigare logotyp.  
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Det framkom att Falu Glastjänst inte har någon anställd med erfarenhet 
inom IT och webbdesign därför skapades webbsidan genom WordPress då 
verktyget rekommenderas för nybörjare och personer utan kunskap inom 
kodning (WPskolan, u.å.). WordPress användes således för att 
uppdragsgivaren enkelt ska kunna uppdatera webbsidan. Eftersom 
intervjuobjektet hade som önskemål om mer inbjudande bilder av högre 
kvalité användes bilder från bildbanker som Unsplashed och Adobe Stock. 
 
Intervju med en kund 
Resultatet från den semi-strukturerade intervjun med en kund till Falu 
Glastjänst visade att mobilen är den primära enheten vid besök av Falu 
Glastjänst eller liknande företags webbsidor. En tänkbar anledning till det är 
att mobilen är en enhet som de flesta människor äger idag samt att den är 
enkel att ta med sig. Intervjuobjektet påpekade även att en webbsida bör 
vara mobilanpassad vilket sannolikt är av samma anledning. I intervjun 
framkom det också att en sökmotorsoptimerad webbsida är att föredra, 
varför den framtagna hemsidan till Falu Glastjänst är sökmotorsoptimerad. 
 
I resultatet framkom det även att det är av stor vikt att webbsidan är 
lättnavigerad och har en tydlig struktur. Det framkom även att 
kontaktuppgifter och öppettider med fördel bör finnas längst ned på 
webbsidan, i den så kallade footern. Orsaken till det kan förklaras med att 
det är vanligt förekommande att footern innehåller den typ av information 
varför användarna är vana med det. 
 
Bilder som visas på webbsidan bör vara professionella och hålla hög kvalité 
menade respondenten. Det inte så oväntade resultatet beror sannolikt på att 
företaget ger ett seriösare intryck. 
 
Enkätundersökning 1 med potentiella kunder 
I enkätundersökningen visade det sig att majoriteten av respondenterna som 
någon gång anlitat ett glasmästeri hade kommit i kontakt med företaget via 
personliga kontakter. Tvärtemot förväntningarna var det enbart 14% som 
hittade glasmästeriet via deras hemsida. Det är möjligt att det beror på att 
flertalet glasmästeriers webbsidor inte uppnår de normala kraven som idag 
ställs på en webbsida, mobilanpassning till exempel. En möjlig förklaring 
till resultatet kan även vara bristen på uppvisandet av goda referenser i form 
av bildmaterial då resultatet visade att goda referenser var en viktig faktor. 
Undersökningen visade även att majoriteten av respondenterna besöker 
glasmästeriets webbsida via mobilen varför mobilanpassning är av stor vikt. 

4.2 Benchmarking 

Med syftet att få generaliserbara resultat i hur konkurrerande glasmästerier 
kommunicerar via sin webbsida i form av dess struktur och design 
genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med en korpus om 26 
glasmästeriers webbsidor där följande undersöktes: 

• layout – om webbsidan var en ”one pager” eller innehöll undersidor 
 

• webbsidans bredd – fullbredd eller marginaler 
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• meny – dynamisk meny som följer med vid scrollning, menyns placering 
 

• färg – den dominerande färgen på webbsidan 
 

• typsnitt – om logotypen var satt i en sanserif eller seriff 

4.2.1 Resultat av benchmarking 
Resultatet visar att webbsidor med undersidor är mest vanligt hos 
glasmästerier, endast 3 webbsidor var byggda som en ”one pager”. 
Resultatet visade också att mest förekommande var fullbreddssidor där 58% 
av webbsidorna utgjordes av en fullbreddsdesign. Samtliga sidor innehöll en 
meny som på 25 webbsidor var placerade i webbsidans header medan en låg 
placerad i webbsidans vänstersektion. Huruvida menyn var dynamisk och 
följde med vid scrollning eller inte varierade. 62% av webbsidorna hade en 
statisk meny som var fäst vid sidans topp. 
  
Figur 8 visar att blå var den dominerande färgen på glasmästeriers 
webbsidor. Den kvalitativa innehållsanalysen visade även att grönt var 
vanligt förekommande då 23% av webbsidorna hade grönt som primärfärg. 
 

 
 
Figur 8 Webbsidornas mest framträdande färg. 
 
Figur 9 visar fördelningen mellan seriffer och sanserifer hos 
företagslogotyperna. Samtliga logotyper var antingen satta i seriffer eller 
sanserifer där 58% av logotyperna var sanserifer.  

 
Figur 9 Fördelningen av seriffer och sanserifer i logotyperna. 
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4.2.2 Diskussion och slutsatser av benchmarking 
Resultatet visade att majoriteten av webbsidorna var byggda med en 
landningssida och tillhörande undersidor, dit användaren navigerar sig till 
via en meny placerad i webbsidans header; vilket är anledningen till varför 
den framtagna hemsidan till Falu Glastjänst följer den strukturen. Det 
framkom även att den mest framträdande färgen på webbsidorna var blå. 
Med hänsyn till det, samt Falu Glastjänst önskemål om att behålla en blå 
färg är primärfärgen i den framtagna identiteten blå och således färgen som 
används primärt på den framtagna webbsidan. 

4.3 Prototyping 

Med hänsyn till de önskemål som framkom vid intervjun med Falu 
Glastjänsts VD samt genomförd litteratursökning, skapades första utkastet 
innehållande sex logotyper, tre färgkombinationer och tre rubrikstypsnitt. 
 
24 kort, se figur 22, med titlar skapades baserat på Falu Glastjänst tidigare 
webbsida, intervjun med uppdragsgivaren, intervjun med en kund till Falu 
Glastjänst samt den kvalitativa innehållsanalysen. 
 
4.3.1 Resultat av prototyping – Utkast 1 
Logotyper 
Logotyp 1, se figur 10 skapades efter Falu Glastjänst önskemål om att 
behålla igenkänning från den tidigare logotypen. Logotypen redesignades 
med ett nytt typsnitt. 

 
Figur 10 Logotyp 1. 
 
I logotyp 2, se figur 11, skapades en tredimensionell symbol som bildar ett 
versalt f av tre glasskivor. Tanken med logotypen är att den ska sticka ut 
bland konkurrenterna. 
 

 
Figur 11 Logotyp 2. 
 
Logotyp 3, se figur 12, är en moderniserad variant av den tidigare logotypen 
där initialerna ”FG” har behållits då Falu Glastjänst hade önskemål om att 



22/73 

behålla viss igenkänning från den tidigare logotypen. Delar av initialerna 
utgörs av linjer som är inspirerat av symbolen för materialet glas. 

 
Figur 12 Logotyp 3. 
 
Logotyp 4, se figur 13, möter Falu Glastjänst önskemål om igenkänning från 
tidigare logotyp i form av samma typsnitt i ordet ”Falu”. Som i logotyp 1 
lyfts även linjer in här som symbol för glas men med en ytterligare tanke om 
att de ska symbolisera kvalité och hållbarhet. Författarnas tanke med 
bokstäverna ”Fa” som sätts ihop är att representera service. 
 

 
Figur 13 Logotyp 4. 
 
I logotyp 5, se figur 14, skapades en geometrisk symbol från bokstaven ”F”. 
Idén bakom rektanglarna är att dessa både symboliserar glas och Falu 
Glastjänst ledord.  

 
Figur 14 Logotyp 5. 
 
Logotyp 6, se figur 15, har en symbol av mjukare karaktär där vardera stolpe 
representerar ledorden hållbarhet, kvalité och service. Idén med symbolen är 
också att visa att Falu Glastjänst är tillmötesgående och erbjuder 
skräddarsydda lösningar vilket är tanken bakom de mjuka kanterna och 
snedställningen av stolparna. 
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Figur 15 Logotyp 6. 
 
Färgkombinationer 

 
Figur 16 Färgkombination 1. 
 

 
Figur 17 Färgkombination 2. 
 

 
Figur 18 Färgkombination 3. 
 
Typsnitt. 

 
Figur 19 Typsnitt 1 – Foco. 
 

 
Figur 20 Typsnitt 2 – Univia Pro. 
 

 
Figur 21 Typsnitt 3 – Ubuntu. 
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Card Sorting 
 

 
 
Figur 22 Samtliga 24 kort med titlar till webbsidan som ingick i Card 

Sortingen.  
 
4.3.2 Diskussion och slutsatser av prototyping 
För att eliminera att färger påverkar uppfattningen av logotypen bör de i 
första hand tas fram utan färgsättning menar Airey (2015), därför skapades 
enbart svarta logotyper. 
 
Företagets tidigare profilfärger bestod av en blå och en grå färg. Utifrån 
dessa togs tre nya färgkombinationer, se figur 16–18, fram på önskemål från 
Falu Glastjänst om att bibehålla igenkänning. Samtliga kombinationer utgår 
från samma gråa färg men innehåller två olika nyanser av blå. 
 
Utifrån resultatet av den kvalitativa innehållsannlysen, där majoriteten av 
hemsidorna och företagslogotyperna använde sanserifer valdes tre linjära 
typsnitt med snarlika karaktärsdrag, se figur 19–21. Typsnitten hämtades 
från Typekit där samtliga typsnitt kan användas på webben. 
 
Titlarna som valdes till Card Sortingen baseras till stor del på Falu 
Glastjänsts tidigare webbsida, även om resultatet från den kvalitativa 
innehållsanalysen och intervjuerna också beaktats. Därför förefaller det 
svårt att dra generaliserbara slutsatser huruvida titlarna är mest lämpade. 

4.4 Testing 1 

Första utkastet, i form av sex svarta logotyper, tre rubrikstypsnitt samt tre 
färgkombinationer, testades på Falu Glastjänsts chef och anställda genom 
semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna, se bilaga 5, syftade till att få 
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företagets åsikter om det framtagna materialet innan det testades på 
målgruppen. 
 
För att undersöka hur användarna navigerar sig på en webbsida som Falu 
Glastjänsts samt vilken hierarki användarna anser mest lämplig på en 
webbsida, gjordes en Card Sorting. De sju undersökningsdeltagarna fick 24 
titlar vilka de i sin tur ombads att sortera in under egna namngivna 
kategorier, se bilaga 4. 
 
4.4.1 Resultat av Testing 1 
Intervjuer med Falu Glastjänsts personal 
Logotyper 
Respondenterna visades sex logotyper, se figur 10–15, som de fick värdera 
på en semantisk differentialskala (Osgood et al., 1957) från 1–7 där sju var 
max, utifrån orden modern, kvalité, seriös, hållbarhet och service. De 
logotyper som värderades högst var logotyp 4 och 6, se figur 23. 
 

 
 
Figur 23 Summan av respondenternas värdering av logotyp 1–6. 
 
Respondenterna fick också utvärdera vilken logotyp de ansåg passa Falu 
Glastjänst mest respektive minst. Samtliga personer på Falu Glastjänst var 
eniga om att logotyp 6 var den logotyp de ansåg vara mest tilltalande och 
representera företaget mest. De snedställda staplarna som utgör symbolen 
gav flest associationer till glas vilket var uppskattat hos personalen. Ingen 
av respondenterna bedömde att logotyp 2 speglade Falu Glastjänst 
verksamhet då den förknippades med spelbranschen och 3D, av den 
anledningen arbetades logotyp 2 inte vidare med till Testing 2 (Sless, 2008). 
 
Logotyp 1 resulterade inte i en hög summa på den semantiska 
differentialskalan (Osgood et al., 1957) och utifrån intervjuerna framkom 
det att VDn bedömde att den nya logotypen bör särskiljas mer från den 
tidigare logotypen. Detta resulterade i att logotyp 1 inte togs vidare i 
processen. 
 
Färgkombinationer 
Respondenterna visades tre färgkombinationer, se figur 16–18, som de fick 
värdera på en semantisk differentialskala (Osgood et al., 1957) 1–7 där sju 
var max, utifrån orden modern, kvalité, seriös, hållbarhet och service. De 
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färgkombinationer som värderades högst var färgkombinationerna 1 och 2, 
se figur 24. 
 

 
 
Figur 24 Summan av respondenternas värdering av färgkombination 1–

3. 
 
I intervjuerna framkom det att ingen av respondenterna ansåg att 
färgkombination 3 var lämpad för Falu Glastjänst varför den inte togs vidare 
till Testing 2 (Sless, 2008). Huruvida färgkombination 1 och 2 passar bäst 
till Falu Glastjänst framkom inte då de tre äldsta respondenterna ansåg att 
färgkombination 1 passade bäst, medan de tre yngre bedömde 
färgkombination 2 som mest lämpad.  
 
Typsnitt 
Respondenterna fick se tre olika rubrikstypsnitt tillsammans med en 
brödtext som var satt med samma typsnitt i samtliga exempel. 
Respondenterna uppmanades att bedöma vilket typsnitt som passade mest 
respektive minst till Falu Glastjänst. De fick även bedöma vilket typsnitt 
som passade mest respektive minst ihop med brödtexten. 
 
Två av de anställda ansåg att typsnitt 2 var mest tilltalande då de menade att 
det kändes som en modernisering av typsnittet i den tidigare logotypen. Den 
kvinnliga respondenten ansåg dock att typsnitt 3 tilltalade henne mest. 
Resterande tre respondenter hade ingen åsikt i frågan.  
 
På frågan vilket typsnitt som passar mest respektive minst ihop med 
brödtexten ansåg samtliga respondenter att alla typsnitt passade bra ihop 
med brödtexten och att alla tre kombinationer genererade hög läsbarhet. 
 
Closed Card Sorting 
Resultatet av Card Sortingen visade inga större skillnader. Endast en 
respondent hade färre kategorititlar, 5 stycken, än resterande som hade 7 
kategorititlar. Samtliga respondenter bedömde att öppettider, adress och 
telefonnummer bör finnas i webbsidans footer, mindre än hälften ansåg att 
mailadress också bör finnas där. Vad gäller företagets ledord bedömde 
majoriteten av respondenterna att dessa bör vara placerade på webbsidans 
startsida.  



27/73 

Jämförelsen av de två grupperna bestående av deltagare med erfarenhet från 
IT-branschen samt deltagare utan erfarenhet inom ämnet visade inga 
nämnvärda skillnader.  
 
4.4.2 Diskussion och slutsatser av testing 1 
Intervjuer med Falu Glastjänsts personal 
Resultatet från Testing 1 (Sless, 2008) visade tydligt att logotyp 6, se figur 
15, förmedlade ledorden hållbarhet, kvalité och service; logotyp 6 ansågs 
också vara en av de två logotyper som bedömdes som mest modern vilket 
var ett önskemål från Falu Glastjänst. Att logotyp 6 var den mest tilltalande 
och mest uppskattade framkom också i intervjuerna vid Testing 1 (Sless, 
2008). 
 
Enligt Airey (2015) ska en logotyp enbart innehålla en minnesvärd detalj, 
fungera i små- och stora skalor samt vara relevant – premisser som logotyp 
6 uppfyller. Att logotyp 6 har en minnesvärd detalj och därmed är okonstlad 
samt att symbolen är relevant gör logotyp 6 enkel att minnas och känna 
igen. Förvånansvärt nog framkom stora skillnader mellan bedömningen av 
logotyp 5 och 6. Det faktum att symbolerna är snarlika skapade 
förväntningar om att dessa skulle tilltala respondenterna i lika stor grad. 
Dessa skillnader skulle kunna förklaras med att logotyp 6 är mer balanserad 
och inger därför ett mer seriöst och förtroendegivande intryck. 
 
Resultatet gällande färgkombination 1 och 2, se figur 16–18, var jämnt där 
lika antal respondenter bedömde färgkombination 1 och färgkombination 2 
som mest representativ för företaget. En intressant iakttagelse var att de 
äldre respondenterna bedömde färgkombination 1 som mest passande 
medan de yngre ansåg att färgkombination 2 var mest passande. Orsaken till 
detta är oklar men det kan vara så att färgkombination 2 tenderar att ge ett 
ungdomligare och livligare intryck. Ingen av respondenterna bedömde att 
färgkombination 3 passar till Falu Glastjänst varför färgkombination 3 
uteslöts från att testas på målgruppen i Testing 2 (Sless, 2008). 
 
Resultatet från bedömningen av typsnitten genererade inga nämnvärda 
resultat, troligtvis då samtliga typsnitt var av lika karaktär. Enligt Heine 
(2005) ska typsnitten i en grafisk identitet särskiljas från varandra. Att 
samtliga respondenter bedömde att alla tre rubrikstypsnitt passade ihop med 
brödtexten är därför intressant då rubrikstypsnitt 3, se figur 21, är samma 
som typsnittet i brödtexten.  
 
Card Sorting 
Resultatet från jämförandet mellan de två grupperna i Card Sortingen 
skildes så pass lite att det inte var relevant att göra en djupare undersökning. 
Troligtvis beror resultatet på att dagens internetanvändare är vana vid 
webbsidor innehållande bra struktur vilket i sin tur har gett dem kunskap om 
ämnet.  
 
Med resultatet, se bilaga 4, från samtliga sju respondenter i Card Sortingen 
skapades ett sammanställt hierarkischema, se figur 25, där respektive 
kategori bestämdes baserat på vad majoriteten av respondenterna hade valt. 
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Titlarna sattes även dem utifrån majoritetens resultat. Det som skildes mest 
mellan respondenternas resultat var huvudkategorierna som de själv 
namngav, individuella åsikter och smaker kan vara en möjlig faktor till 
resultatet. 
 

 
 
Figur 25 Sammanställt resultat från samtliga Card Sorting-tillfällen 
 
Samtliga respondenter genomförde Card Sortingen individuellt. Om de  
istället hade gjort Card Sortingen tillsammans skulle de troligtvis enats om 
ett hierarkischema, däremot skulle kanske inte alla känna sig bekväma i att 
utrycka sina egna åsikter i grupp.  
 
Samtliga 24 titlar användes inte av alla respondenter då det förekom 
dubbletter av vissa vilket några respondenter inte ansåg var nödvändigt. 
Skulle respondenterna däremot blivit tvungna att använda samtliga 24 titlar 
hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

4.5 Refining 

För att få potentiella kunders åsikter om det framtagna materialet togs ett 
andra utkast fram i Refining (Sless, 2008). 
 
4.5.1 Resultat av refining – utkast 2 
Färgkombinationer 
Med resultatet och åsikterna, som framkom vid de semi-strukturerade 
intervjuerna i Testing 1 (Sless, 2008), i åtanke behölls färgkombination 1 
och 2, se figur 16–18 till Testing 2 (Sless, 2008) för att låta målgruppen 
avgöra vilken färgkombination som lämpar sig bäst till företaget.  
 
Mockup av den grafiska identiteten 
Utifrån Testing 1 (Sless, 2008) utvecklades logotyp 3–6, se figur 12–15, 
genom två olika färgsättningar på logotyperna samt att en mockup till 
respektive logotyp och grafisk identitet skapades. Mockupen innehöll 
exempelmaterial i form av brevpapper, kuvert, visitkort samt mapp, som var 
utformat med grafiska element och färger utifrån tillhörande logotyp. 

LEDORD TIDIGARE ARBETEN

RECENSION AV KUND

GENERELL FAKTA OM 
GLAS

PRODUKT 2
(BADRUMSGLAS) MAIL

PRODUKT 3
(GLASRÄCKEN)

KONTAKTFORMULÄR

PRODUKT 1
(KÖKSGLAS)

PRODUKT 4 
(INGLASNINGAR)

PRODUKT 5 
(SKÄRMTAK)

PRODUKT 6
(ENTRÉPARTIER & FASADER)

PRODUKT 7
(JALUSIER)

TELEFONNR. LÄNK TILL RYDS

ÖPPETTIDER

ADRESS

KARTA

ADRESS

ÖPPETTIDER

TELEFONNR.

FOOTEROM OSSBILGLASKONTAKTTJÄNSTER/PRODUKTERTIDIGARE ARBETENHEM/STARTSIDA

FAKTA OM FÖRETAGET

PERSONAL

MENY
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Figur 26 Mockup 1 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
 

 
 
Figur 27 Mockup 2 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
 



30/73 

 
 
Figur 28 Mockup 3 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
 

 
 
Figur 29 Mockup 4 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
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Figur 30 Mockup 5 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
 

  
 
Figur 31 Mockup 6 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
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Figur 32 Mockup 7 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
 

 
 
Figur 33 Mockup 8 bestående av logotyp, mapp, brevpapper, visitkort 

och kuvert. 
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4.6 Testing 2 

Det andra utkastet, i form av två färgkombinationer och åtta färgsatta 
logotyper med mockups på respektive grafisk identitet, baserades på Testing 
1 (Sless, 2008) och testades på tänkbara kunder genom en webbaserad 
enkätundersökning, se bilaga 3, som skickades ut via mail. Efter respektive 
avsnitt i enkäten tilläts respondenterna lämna egna åsikter kring ämnet. 
 
4.6.1 Resultat av testing 2 
Färgkombinationer 
I enkätundersökningen visades respondenterna de två färgkombinationerna 
från resultatet av Testing 1 (Sless, 2008), se figur 16–18, i en semantisk 
differensskala (Osgood et al., 1957) från 1–7 där sju var max, utifrån orden 
modern, kvalité, seriös, hållbarhet och service. Färgkombinationen som 
värderades högst var färgkombination 1. Resultatet redogörs i figur 34. 
 

 
 
Figur 34 Summan av respondenternas värdering av färgkombination 1–

2. 
 
Åsikterna som respondenterna lämnade vid enkätundersökningen kring 
färgkombinationerna var: 
 
”Den matta färgen (färgkombination 1) känns mer rätt, kombo 2 känns mer 
barnslig.” 
 
”Den övre kombinationen (färgkombination 1) känns stilistisk och 
modernare medan den undre (färgkombination 2) har mer lekfullhet i sig.” 
 
”Den andra kombinationen (färgkombination 2) känns något varmare.” 
 
”Tycker inte att färgerna passar ihop på ett bra sätt på sista bilden 
(färgkombination 2).” 
 
Mockup av den grafiska identiteten 
Respondenterna visades åtta mockups, se figur 26–33, vilka de fick värdera 
på en semantisk differensskala (Osgood et al., 1957) från 1–7 där sju var 
max, utifrån orden modern, kvalité, seriös, hållbarhet och service. Den 
mockup som värderades högst var mockup 1. Resultaten redogörs i figur 
35–39. 
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Figur 35 Summan av värderingen huruvida mockup x förmedlar ordet 

kvalité. 
 
 

 
 
Figur 36 Summan av värderingen huruvida mockup x förmedlar ordet 

hållbarhet. 
 

 
 
Figur 37 Summan av värderingen huruvida mockup x förmedlar ordet 

modern. 
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Figur 38 Summan av värderingen huruvida mockup x förmedlar ordet 

service. 
 
 

 
 
Figur 39 Summan av värderingen huruvida mockup x förmedlar ordet 

seriös. 
 
I enkätundersökningen fick respondenterna även värdera de åtta mockupsen 
i en semantiskt differenskala (Osgood et al., 1957) från 1–7, där sju var 
max, utifrån frågan i hur stor utsträckning skulle du anlita Falu Glastjänst 
baserat på det grafiska utseendet. På frågan svarade övervägande antal 
respondenter att de skulle anlita dem utifrån mockup 1, se figur 26. 
Resultatet redogörs i figur 40. 
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Figur 40 Summan av i vilken utsträckning respondenterna skulle anlita 
Falu Glastjänst baserat på det grafiska utseendet. 

 
Åsikterna som respondenterna lämnade vid enkätundersökningen kring 
mockupsen var: 
 
”Gillar dem mer ljusa färgskalorna och den sista loggan (logotyp 4).” 
 
”Grafiskt utseende nr 1 (mockup 1). Absolut bästa alternativet.” 
 
”Överlag ser den mörkare färgen mer seriös ut, men inte lika positiv. Den 
först (mockup 1) var bäst enligt min mening.” 
 
”Är det nyproducerade fönster det handlar om fungerar några av loggorna. 
Men är det glasmästeri med olika typer av glas till tex kulturella byggnader 
osv. tycker jag loggan svävar väldigt långt ifrån målgruppen och detta 
gamla hantverket.” 
 
4.6.2 Diskussion och slutsatser av testing 2 
Resultatet från Testing 2 (Sless, 2008) visade att färgkombination 1, se figur 
16, förmedlade ledorden kvalité och hållbarhet mest medan 
färgkombination 2 förmedlade ledordet service mest. Testing 2 (Sless, 2008) 
visade även att respondenterna bedömde färgkombination 1 som mer seriös 
och rätt; något som kan tyda på att färgkombination 1 passar bättre in på 
Falu Glastjänst önskemål. 
 
Färgkombination 2, se figur 17, ansåg respondenterna i Testing 2 (Sless, 
2008) vara barnslig och lekfull vilket inte önskades av Falu Glastjänst. 
Färgerna i färgkombination 2 är mer mättade vilket kan vara orsaken till 
varför många uppfattade den mer oseriös och barnslig. Resultatet medförde 
därför att färgkombination 2 valdes bort. 
 
Resultatet från avsnittet som visade åtta mockups visade tydligt att mockup 
1, se figur 26, förmedlade ledorden kvalité, hållbarhet samt services mest. 
Den grafiska identiteten i mockup 1 var överlägset den grafiska identitet 
flest respondenter skulle anlita Falu Glastjänst utifrån. Detta kan bero på att 
den visades som första mockup i enkäten, respondenterna hade därför inget 
tidigare material att jämföra med. En annan orsak kan vara att symbolen i 
logotypen är den som enklast kan associeras med glas.  
 
Respondenterna föredrog en ljus färgsättning i den grafiska identiteten över 
en mörk färgsättning. Orsaken till detta kan bero på att en mörk grafisk 
identitet tenderar att ge ett mer seriöst intryck om än inte lika positivt. 

4.7 Implementing 

Nedan presenteras slutgiltig grafisk identitet, logotyp och webbsida. 
Samtliga val baseras på önskemål från Falu Glastjänst som framkommit i 
undersökningen och resultatet i enkätundersökningen med målgruppen. För 
att se fullständig grafisk manual se bilaga 7.  
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4.7.1 Grafisk identitet 
Färger.  
Resultatet från enkätundersökningen visade att färgkombination 1, 
förmedlade ledorden hållbarhet, kvalité och service mest varför dessa valdes 
som de slutgiltiga färgerna, se figur 41. I efterhand lades färgerna svart och 
vit till på önskemål från Falu Glastjänst. Färgkoder och regler för 
användandet av färgerna finns i den grafiska manualen som presenteras i 
bilaga 7. 
 

 
 
Figur 41 Falu Glastjänsts identitetsfärger. 
 
Typsnitt.  
Som rubrikstypsnitt valdes Univia Pro, se figur 42, och till brödtext valdes 
Ubuntu, se figur 43. Hur typsnitten får användas presenteras i den grafiska 
manualen som finns att tillgå i bilaga 7. 
 

 
Figur 42 Univia Pro är Falu Glastjänsts typsnitt till rubriker. 
 

 
Figur 43 Ubuntu är Falu Glastjänsts typsnitt till brödtext. 
 
Grafiska element.  
Symbolen i logotypen kan användas separat som ett grafiskt element, se 
figur 44.  
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Figur 44 Falu Glastjänsts grafiska symbol. 
 
4.7.2 Logotyp 
Logotyp 6 valdes som slutgiltig logotyp. Logotypen finns i tre olika 
utföranden: original, negativ och svartvit, se figur 45–46. Regler för 
användandet av logotypen presenteras i den grafiska manualen som finns att 
tillgå i bilaga 7. 
 

 
 
Figur 45 Slutgiltig logotyp i basutförande. 
 

 
 
Figur 46 Slutgiltig logotyp i negativt och svartvitt utföranden. 
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4.7.3 Webbsida 
Den grafiska identiteten applicerades på webbsidan i form av de framtagna 
typsnitten och färgerna. Webbsidan utformades med en landningssida och 
undersidor som användaren navigerar sig till via en meny placerad på sidans 
topp. Webbsidans struktur redogörs i figur 25 och hur den grafiska 
identiteten tillämpas på webbsidan visas i figur 47.  
 

 
 
Figur 47 Tillämpning av den grafiska identiteten på Falu Glastjänsts 

webbsida. 
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5 Diskussion 
5.1 Metodreflektion 

Denna studie har genom Sless sjustegsmetod (Sless, 2008), semi-
strukturerade intervjuer, enkätundersökningar samt Card Sorting undersökt 
processen bakom skapandet av en logotyp, grafisk identitet och webbsida 
till Falu Glastjänst. De olika metoderna har bidragit till en bredd av 
opinioner och genererat i värdefulla åsikter från uppdragsgivaren och 
målgruppen som har beaktats i framställandet av logotyp, grafisk manual 
och webbsida. Dock saknas åsikter från personer med erfarenhet inom 
grafisk design, dessa personer hade med stor sannolikhet gett mer användbar 
feedback på det framtagna materialet. 
 
Respondenterna som deltog i den första enkätundersökningen var inom den 
tänkbara målgruppen. Att majoriteten av respondenterna [76] aldrig hade 
anlitat ett glasmästeri kan ha påverkat resultatet av vissa frågor. Enkäten 
skickades ut via, vad författarna bedömde som relevanta, facebookgrupper 
varför det förefaller möjligt att enkäten inte nådde den tänkbara målgruppen. 
 
Att hitta kunder till en intervju visade sig vara svårt varför endast en intervju 
genomfördes med en kund. Intervjun användes som supplement till den 
genomförda Card Sortingen där resultatet stärkte vad som framkom i Card 
Sortingen. Det kan inte uteslutas att resultatet av Card Sortingen möjligtvis 
sett annorlunda ut om intervjuer med respondenterna hade genomförts. 
 
Den andra enkätundersökningen skickades till potentiella och tidigare 
kunder till Falu Glastjänst där majoriteten av respondenterna helt saknade 
erfarenhet inom grafisk design. Några respondenter beskrev enkäten som 
svår, något som tillsammans med eventuell tidsbrist kan ha lett till att 
respondenterna inte svarar sanningsenligt. Dessa faktorer kan ha medfört en 
påverkan på resultatet som kanske inte hade uppstått om en annan metod 
hade använts. För att eliminera risken att folk inte svarar på samtliga frågor 
sattes alla frågor utom frisvarsfrågorna som obligatoriska vilket är en möjlig 
anledning till bortfallet [17]. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien var att ta fram en modern grafisk identitet till Falu 
Glastjänst som förmedlar företagets ledord hållbarhet, kvalité och service. 
Vidare har målet varit att sammanställa den grafiska identiteten i en 
rekommenderad grafisk manual och på en användarvänlig webbsida. 

6.1 Logotyp 

Logotyp 6, se figur 48, blev den slutgiltiga logotypen då både personalen på 
Falu Glastjänst och målgruppen var enade om att den i största grad 
förmedlade ledorden hållbarhet, kvalité och service.  
 

 
 
Figur 48 Slutgiltig logotyp. 

6.2 Grafisk identitet 

Mockup 1, se figur 49, var överlägset den mest tilltalande grafiska 
identiteten hos både målgruppen och Falu Glastjänst. Det var även den som 
bedömdes förmedla hållbarhet, kvalité och service allra mest. 
 

 
 
Figur 49 Den slutgiltiga grafiska identiteten. 

6.3 Webbsida 

Strukturen på den framtagna webbsidan är baserad på resultatet från Card 
Sortingen medan webbdesignen utgår från mockup 1, på så vis har 
webbsidan en maximerad användarvänlighet och funktionalitet samtidigt 
som den förmedlar Falu Glastjänst ledord. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till uppdragsgivaren 

• Vad heter du? 
• Vad är din befattning på Falu Glastjänst? 

 
Företaget 

• Vill du berätta om företaget? 
• Vilka typer av tjänster utför ni och vilka produkter kan ni erbjuda? 
• Vilken är er målgrupp? 

 
Grafiskt utseende 

• Har ni någon grafisk manual? 
• Utgår ni från något när ni gör ert marknadsföringsmaterial, 

exempelvis annonser? 
• Är det något i ert nuvarande grafiska utseende som ni vill ska 

behållas? 
• Finns det något i er nuvarande logotyp som ni vill ska behållas? 
• Har ni några ledord som ni vill ska förmedlas i den grafiska 

identiteten? 
• Har ni några övriga önskemål om ert grafiska utseende? 

 
Hemsida 

• Hur uppdaterar ni er nuvarande hemsida? Har ni någon som är 
kunnig inom området? 

• Finns det något på er nuvarande hemsida som ni vill ska behållas? 
• Har du något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Transkriberad intervju med kund 

Tisdag 2017-03-21 
Intervju med Jonas Bengtsson, kund hos Falu Glastjänst. 
Närvarande: Erika Pettersson, Emelie Ågren och Jonas Bengtsson. 
 
Erika: Vad har du för uppfattning om Falu Glastjänst idag? 
 
Jonas: Ett genuint familjeföretag som eh… har bra kunskaper och 
erfarenheter inom glas. Ah. Det är väl det. Bra kunnande kring det.  
 
Erika: Ehm hur hittade du dem från början? 
 
Jonas: Jag såg deras firmabilar 
 
Erika: Ah okej, och vad tyckte du om dem då? 
 
Jonas: Jag tyckte att dem syndes, men logotypen var lite otilltalande.  
 
Erika: Haha okej, men det fanns information på bilen så du visste var du 
skulle vända dig? 
 
Jonas: Jag googlade upp dem sen. 
 
Erika: Ah okej, var du tvungen att leta länge på Google? 
 
Jonas: Nej 
 
Erika: Okej, mm.. om du inte hade hittat dem på Google, hade du vänt dig  
till någon annan då? 
 
Jonas: Ja, risk finns. 
 
Erika: När du är i behov av en glasmästare, vad använder du för sökord på 
Google då? 
 
Jonas: Jag skulle nog sökt på ”Glasmästare Falun”, för att hitta på. Då tror 
jag att man får upp de mest relevanta. 
 
Erika: Okej, du hade inte sökt på den tjänst eller produkt du behövde? 
 
Jonas: Det hade jag kunnat göra, det beror på vad jag är ute efter. 
 
Erika: Ah eftersom du söker på dem via google, vilken enhet tror du att du 
skulle använda i första hand? 
 
Jonas: Vadå enhet? 
 
Erika: Om du använder en mobil, en bärbar dator, surfplatta eller stationär 
dator? 
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Jonas: Jag hade nog använt mobilen faktiskt. 
 
Erika: Hade du använt mobilen enbart eller hade du letat upp dem via 
mobilen för att sedan kolla närmare via en annan enhet? 
 
Jonas: Det beror på, om det är mycket bilder på hemsidan så hade jag nog 
velat ha titta på en bärbar dator. 
 
Erika: Ah okej, vad är det för bilder du tänker dig då? 
 
Jonas: Referensbilder. 
 
Erika: Okej, du har nu Falu Glastjänst nuvarande hemsida framför dig. Vad 
tycker du om den? Vad ser du för styrkor med den? 
 
Jonas: Styrkorna är att de har referensbilder på sidan så man kan se tidigare 
jobb de har gjort och de ser väl utförda ut. Man ser direkt uppe här vad de 
kan erbjuda. 
 
Erika: I menyn eller? 
 
Jonas: Ja precis. Ehm… det är enkelt att hitta, kontakt som öppettider. Ett 
telefonnummer längst upp här är ju bra om man behöver ringa dem.  
 
Erika: Ah, du tycker att telefonnumret är bra placerat? 
 
Jonas: Många gånger tror jag att man behöver prata med en glasmästare och 
då är det bra att ha ett telefonnummer nära tillhands.  
 
Emelie: men tycker du att det är för stort? 
 
Jonas: Det är väldigt tydligt, jag vet inte om jag tycker att det är för stort. 
Samtidigt hade jag nog inte brytt mig om det låg under ”Kontakt” heller. Så 
länge det är lätt att hitta kontaktsidan. 
 
Erika: Är det några fler styrkor som du vill poängtera? 
 
Jonas: Det finns lite bra filmer här. Sedan vet jag inte om jag får ut så 
mycket mer av hemsidan. Dem har ju längst ner på sidan, kontaktuppgifter 
och öppettider. Det tycker jag är bra. 
 
Erika: Yes okej, om vi går in på svagheter då. Vilka svagheter ser du med 
den nuvarande hemsidan?  
 
Jonas: Ehm… På första sidan kan man ju scrolla bland olika bilder här, där 
det står olika rubriker. Där skulle jag vilja kunna trycka på bilderna eller 
rubrikerna för att komma vidare till en ny sida med mer information.  
 
Erika: Okej, känner du att du förstår vad alla bilder är för någonting? Alltså 
om det är referensbilder eller om det är mer generella bilder? 
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Jonas: Ja nog förstår jag att det är referensbilder eftersom det är glas och det 
är Falu Glastjänst hemsida. Det är ju rätt så självklart. Går man in på 
referenser så hade jag önskat mer struktur och att bilderna låg under olika 
kategorier. Som det ser ut idag är det för mycket oordning. Det är inte så 
jättetilltalande om man går in på sidan och ska läsa, det är mycket 
information som jag känner att jag inte förstår vad det är eftersom jag inte är 
insatt.  
 
Jonas: Om jag går in på fliken ”Fönster och glasbyten” så hade jag önskat 
en lite roligare presentation. Bilderna ser väldigt gamla ut. Jag hade gärna 
sett information om alla tjänster och produkter de kan erbjuda, exempelvis 
om de kan använda gammaldags metoder.  
 
Erika: Okej. Vad känner du om sidan med samarbetspartners? Känns den 
relevant för dig som kund? 
 
Jonas: Ja det tycker jag, den visar att det är ett seriöst företag som 
samarbetar med väletablerade bolag. Det inger ett slags förtroende.  
 
Erika: Ah, har du något mer du vill poängtera?  
 
Jonas: Jag kan tycka att det är bra att dem visar upp personalen. 
 
Erika: Okej, vad tycker du om bilderna då? 
 
Jonas: De tycker jag är dåliga, det ser oproffsigt ut med dålig kvalité. Jag 
tycker bilderna ska vara tagna med samma bakgrund, samma ljussättning 
och samma kamera.  
 
Jonas: Okej en till svaghet som jag märker nu är att jag inte kan trycka på 
symbolen för att komma tillbaka till startsidan. 
 
Erika: Logotypen? 
 
Jonas: Ja precis, det vill jag kunna göra. Jag skulle nog även vilja ha en bild 
på fastigheten så att jag känner igen den när jag ska komma dit. 
 
Erika: Hade du hellre velat ha en karta än en bild på fastigheten? Eller 
kanske både och? 
 
Jonas: En karta hade jag nog inte behövt, det är så enkelt att ta fram i 
telefonen. Hellre att jag känner igen fastigheten när jag kommer dit.  
 
Jonas: Jag ser nu att när jag trycker på denna kategori så öppnas den i en ny 
flik, det vill jag inte att den ska göra. Jag vill stanna på sidan så länge det 
inte är tydligt att jag kan gå vidare till en annan sida, som på 
samarbetspartners eller bilglas. 
 
Erika: Ehm… Är det viktigt för dig att hemsidan är mobilanpassad? 
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Jonas: Ja! 
 
Erika: Vad tycker du om Falu Glastjänst nuvarande logotyp? 
 
Jonas: Den är väl inte så tilltalande. Ett F och ett G som sitter ihop tycker 
jag inte är snyggt. Jag skulle nog vilja ha något mer än att det bara står Falu 
Glastjäst. 
 
Erika: Så du tycker att den behöver en symbol? Det räcker inte med att bara 
med att skriva Falu Glastjänst i ett utstickande typsnitt? 
 
Jonas: Nej jag hade gärna haft något mer som kännetecknar vad dem gör.  
 
Erika: Hade man kunnat satt in den symbolen i texten eller vill du att den 
ska vara fristående? 
 
Jonas: Fristående.  
 
Erika: Okej. Vad känner du för färgerna? 
 
Jonas: Ja… Blått tycker jag hör hemma, glas känns blått.  
 
Emelie: Grått då? Den är ju grå nu. Vad tycker du om det? 
 
Jonas: Nej det känns tråkigt, det är lite beigt. 
 
Erika: Men ah du tycker att blått funkar men grått är tråkigt. Om man hade 
haft en annan blå nyans och en annan grå nyans då? 
 
Jonas: Hellre en blå än en grå nyans.  
 
Erika: Okej men tycker du att den nuvarande blåa fungerar eller vad tror du 
att hitta en roligare blå? 
 
Jonas: Jag är öppen för en ny blå nyans.  
 
Erika: Mmm… Ehm… Okej, vad tycker du är viktiga egenskaper för en 
logotyp hos ett glasmästeri? 
 
Jonas: Oj… Jag vet inte, nånting som kännetecknar att det är glas kanske. 
Glasrelaterat verktyg eller jag vet inte, någonting som har med glas att göra.  
 



49/73 

Bilaga 3 – Enkätundersökning 1 
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Bilaga 4 – Card Sorting 

Man, 28 år, projektcontroller på Trafikverket 

 
Man, 25 år, systemvetarstudent på Högskolan Dalarna

 
Kvinna, 47 år, förskolechef i Borlänge Kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinna, 24 år, systemutvecklare på CompuGroup Medical 
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Man, 25 år, platschef på Ryds Bilglas 

 
Man, 49 år, butikschef på ICA Maxi Borlänge 

Man, 
61 år, IT-konsult på Voestalpine group-IT AB 
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till Falu Glastjänsts personal 

• Vad heter du? 
• Hur många år är du? 
• Vad är din arbetsroll på Falu Glastjänst? 

 
Typsnitt [Visar tre olika rubrikstypsnitt tillsammans med en brödtext] 

• Vilket rubrikstypsnitt anser du passar mest respektive minst till er 
verksamhet?  

• Vilket rubrikstypsnitt anser du passar mest respektive minst ihop 
med brödtexten? 

 
Färg [Visar tre olika färgkombinationer] 

• Vilken färgkombination anser du passar mest till er verksamhet? 
 
Rangordna färgkombinationerna från 1-3 där 3 är max, utifrån orden: 

• Modern 
• Kvalité 
• Seriös 
• Hållbarhet 
• Service 

 
Logotyp [Visar sex olika logotyper i svart och vitt] 

• Vilken logotyp tycker du passar mest till Falu Glastjänst? Varför? 
• Är det någon av logotyperna du inte tycker passar till Falu 

Glastjänst? Varför? 
 

Rangordna logotyperna från 1-6 där 6 är max, utifrån orden: 
• Modern 
• Kvalité 
• Seriös 
• Hållbarhet 
• Service 
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Bilaga 6 – Enkätundersökning 2 
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Bilaga 7 – Grafisk manual 
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