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Sammanfattning 
Föreliggande rapport har genomförts i samarbete med uppdragsgivaren Café 
Forsnäs. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den visuella 
identiteten för Café Forsnäs arbetsintegrerande sociala företag (ASF) bör se ut 
för att förmedla deras värdeord och vision, medmänsklighet.  
Studien inledes med en semistrukturerad intervju med Café Forsnäs för att få 
djupare inblick i företagets värdeord och vision. En visuell observation utfördes 
med syftet att få överblick hur andra ASF:s väljer att profilera sig. En 
semistrukturerad intervju utfördes med ett redan etablerat företag med sociala 
mål med syftet att ta reda på hur andra sociala företag ser på sin visuella 
identitet. Ytterligare en semistrukturerad intervju genomfördes med 
arbetstagande i ett företag med sociala mål. Syftet var att ta reda på om det 
visuella uttrycket hos ett företag var en avgörande faktor vid sökandet av 
praktik- eller arbetsplats. En enkätundersökning genomfördes med syftet att 
undersöka hur Café Forsnäs vision bäst skulle förmedlas: Ett medmänskligt, 
ekologiskt café på landet. Baserat på enkätundersökningen påbörjades 
designarbetet i nära samarbete med uppdragsgivaren.  
Från undersökningen har det framgått att företag med sociala mål oftast inte 
prioriterar sin visuella identitet. Det framkom också att det är av stor vikt för ett 
ASF att framstå som strukturerad och seriös gentemot myndigheter och 
samarbetspartners. Forskning visar att en tydlig visuell identitet bidrar till ett 
seriöst intryck och slutsatsen som kan dras är att ett ASF därför bör ha en visuell 
identitet som tydligt kommunicerar företagets vision.  
Den visuella identiteten skapades utifrån känslan som framkom av 
enkätundersökningen och utifrån diskussioner med uppdragsgivaren. 
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Abstract 
This survey is conducted in collaboration with Café Forsnäs. The purpose of the 
survey was to find out how the visual identity of Café Forsnäs work integration 
social enterprise should look to convey their value and vision, humanity. 
The study starts with a semi-structured interview with Café Forsnäs for a deeper 
insight into the company's value and vision. A visual observation was performed 
with the purpose of gaining an overview of how other work integration social 
enterprises choose to profile themselves. A semi-structured interview was 
conducted with an already established company with social goals with the 
purpose of finding out how other social enterprises look at their visual identity. 
A further semi-structured interview was conducted with employees in a 
company with social goals. The purpose was to find out if the visual expression 
of a company was a decisive factor in the search for an internship or workplace. 
A survey was conducted with the aim of exploring how Café Forsnäs vision was 
best served: a charitable, organic café in the country. Based on the survey, 
design work began in close cooperation with the client. 
From the survey it has been found that companies with social goals usually do 
not prioritize their visual identity. It also emerged that it is very important for a 
work integration social enterprise to appear structured and serious towards 
authorities and partners. Research shows that a clear visual identity contributes 
to a serious impression and the conclusion that can be drawn is that a work 
integration social enterprise should therefore have a visual identity that clearly 
communicates the company's vision. 
The visual identity was created on the basis of the visual sentiment of the 
questionnaire and on the basis of discussions with the client.
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Förord  

Efter tre år av studier inom grafisk design på Högskolan Dalarna avslutar 
vi nu med detta examensarbete. Vi vill tacka Café Forsnäs för att ha gjort 
studien möjlig. Vi vill också tacka Gustav Boklund som har handlett oss 
genom processen av rapporten. Vi vill även passa på att tacka våra lärare 
som vi har haft genom alla dessa år som har delat med sig av sin kunskap 
och erfarenhet, vilket har hjälpt oss att utvecklas till det vi är idag.   

Emma Newstam 

Annika Widlert 
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1. Introduktion  
1.1. Bakgrund  
För att ett företag ska uppfattas trovärdigt behövs en stark visuell identitet. 
Som nystartat företag är det av stor vikt ha en genomtänkt visuell identitet 
för att särskilja sig från konkurrerande företag (Wheeler, 2012). Att 
kommunicera företagets identitet är särskilt viktigt för ett företag som 
arbetar mot sociala mål (Young, 2001). Arbetsintegrerande sociala företag 
(ASF) är en växande företagsform och det finns i dagsläget 350 ASF runt 
om i Sverige (Region Dalarna, u.å.). 

Föreliggande rapport har genomförts i nära samarbete med 
uppdragsgivaren Café Forsnäs. Café Forsnäs är ett nystartat företag och en 
del av den sociala verksamheten som bedrivs av Solvarbo kök och service 
sociala ekonomiska förening, ett av de 20 ASF som bedriver verksamhet i 
Dalarna (Sofisam, u.å.). Den nya delen i företaget, Café Forsnäs, ska 
bedriva sin verksamhet på Forsnäsgården i Stora Skedvi. Caféet har sin 
lokal i en lada och kommer därför enbart vara verksamt under 
sommarmånaderna, ett sommarcafé. Deras fokus ligger på att vara 
arbetsintegrerande. Företagets marknadsföring riktar sig både mot 
cafégäster, samarbetspartners och potentiella arbetstagare som är långt 
ifrån arbetsmarknaden. De fokuserar främst på sina sociala mål och deras 
vision är att arbeta medmänskligt. Med medmänskligt menar Café Forsnäs 
att de har ett etiskt ställningstagande i alla beslut som fattas inom 
verksamheten. Det värdeord som beskriver verksamheten är därför 
medmänsklighet.  

1.2. Syfte  
För ett arbetsintegrerat socialt företag är värdeord och företagets vision en 
viktig del att kommunicera ut. Det är också av vikt att dessa kommuniceras 
ut på lämpligt sätt för att företaget ska uppfattas som de önskar. Hur 
företaget ser sig själva och vill uppfattas utåt är viktiga delar att ta reda på 
för att företaget sedan ska kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt. Alla 
strategiska och strukturella beslut bör stämma överens med deras identitet 
för att företaget ska uppfattas trovärdigt (Young, 2001). Därför är det av 
intresse för Café Forsnäs att genom en visuell identitet kommunicera ut 
deras vision på ett korrekt sätt som ett nytt företag på marknaden. Det är 
den visuella identiteten som sedan kommer att representera företaget 
externt och visa att företaget existerar (Bosch, Jong & Elving, 2005).  

Syftet med föreliggande rapport är att få en klarare bild av hur företag med 
sociala mål profilerar sig. Huvudsyftet är att skapa en visuell identitet till 
Café Forsnäs arbetsintegrerande sociala företag som förmedlar företagets 
värdeord och vision. 

1.3. Visuell identitet 
Ett företags identitet innefattar de mål och värderingar som blir ledsagare 
för hela företaget. Det är av vikt att definiera sin målbild för att bygga 
strategi och motverka förvirring inom företaget (Young, 2001). När ett 
företag har satt sin vision bör den översättas visuellt och därmed skapa den 
visuella identiteten (Coker, Lyamabo, Otubanjo 2013). Utvecklingen av en 
ny visuell identitet börjar alltså inifrån. Bosch et al. (2005) menar att det är 
först när företaget har utvärderat sin kärna och målsättningar som 
designprocessen kan påbörjas. För att uppnå trovärdighet av kärnan och 
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visionen behövs det en visuell företagsprofilering som stämmer överens 
med värdeorden. Den visuella identiteten är det som syns i logotyp, 
grafiska element, tryckt material, sociala medier och hemsida. Den visuella 
identiteten presenteras i en manual som sätter mallar och regler för hur 
företaget får profilera sig (Bergström, 2016). Bosch et al. (2005) beskriver 
hur den visuella identiteten även är det som representerar företaget utåt. 
Utvecklingen av den visuella identiteten kan därför anses som första stegen 
mot uppbyggnaden av företagets ställning på marknaden. Bosch et al. 
(2005) beskriver vidare att det är vanligt att företag gör små justeringar i 
den visuella identiteten när mindre förändringar sker internt i företaget. 
Detta är viktigt för att hela tiden låta det visuella spegla företagets inre. 
Bosch et al. (2005) menar att den visuella identiteten bör uppfylla följande 
kriterier för att förmedla rätt budskap: 

Synlighet –Företagets logotyp tillsammans med andra grafiska element, 
den visuella identiteten, visar att företaget existerar och är ett mått på 
företagets position och synlighet hos konsumenterna.  

Särskiljningsförmåga – Den visuella identiteten behöver vara unik och 
särskilja sig från konkurrenter. Särskiljningsförmågan kräver stor 
kreativitet och måste också matcha företagets inre – företagets strategi och 
vision. 

Autentisk – Att upplevas som trovärdig, pålitlig och äkta är av största vikt 
för ett företag. 

Transparent – Att vara öppen med sin vision och sina mål är något som 
förstärker förtroendet hos kunder till företaget. Hedin, Herlitz, Kuosmanen 
och Laurelii (2015) beskriver att i ett socialt företag är det särskilt viktigt 
att vara transparent då detta skapar större förståelse hos kunder.  

Konsekvent – för att den visuella identiteten ska uppfylla sitt syfte 
behöver den följas konsekvent i all visuell kommunikation (Bosch et al. 
2005). 

! /!8 57



1.3.1. Färg 
Färg är en väsentlig del för en visuell kommunikation. Den visuella 
identiteten ska bestå av funktionella färger, dessa färger ska attrahera, 
skapa stämning, strukturera, pedagogisera och informera. Ända sedan 
mänsklighetens begynnelse har människan associerat färger med känslor. 
Med färger kan ett budskap utformas, både genom en ensam färg och 
färgkombinationer (Bergström, 2016). Beroende på färgval uppstår det 
olika associationer, se figur 1, (Wright, u.å.). Det som bör has i åtanke är 
att en mottagares association till färg är beroende av kultur (Usunier & 
Lee, 2005).    

Figur 1 Färgers olika associationer (Wright, u.å.). 

1.3.2. Typografi 
Det finns två typer av typografi, den synliga och osynliga. Den osynliga 
typografin karaktäriseras som informativ och den synliga typografin som 
expressiv såsom i en logotyptext. Dessa kan användas enskilt eller 
kombineras (Bergström, 2016).   

Val av typografi är en väsentlig faktor för att utforma ett känslouttryck. 
Typsnitt framkallar starka känsloassociationer och påverkar den 
förutfattade känslan av ett varumärke (Velasco, Hyndman & Spence, 
2017).  

Heine (2005) skriver att endast två typsnitt behövs för ett visuellt uttryck. 
Dessa ska vara med i samtliga alster för företaget. Heine (2005) menar att 
det är att föredra när typsnitt har flera valmöjligheter då behovet av att 
variera de olika trycksakerna kommer att uppstå. 

1.3.3. Logotyp 
Coker, Lyamabo och Otubanjo (2013) beskriver att det är av största vikt att 
en logotyp kommunicerar ut företagets värdegrund för att uppfattas 
trovärdig av mottagaren. De beskriver vidare att logotypen är det första 
fönstret och mötet mellan mottagare och företag. Det är därför genom 
logotypen mottagaren får sin första uppfattning av företaget. Därför är det 
viktigt att en logotyp är trovärdig för företagets värderingar. En logotyp ska 

Färg Association

Vitt Sterilitet, renlighet, kyla 

Svart Glamour, tyngd, säkerhet 

Blått Kommunikation, förtroende, lugn

Brunt Jord, natur, värme

Grönt Natur, lycka, kärlek, harmoni, fred

Gult Kreativitet, optimism, vänlighet, självförtroende 

Rött Styrka, energi, ilska, spänning, värme

Orange Mat, värme, kul, passion

Rosa Omvårdande, värme, kärlek

Lila Lyx, ärlighet, sensualitet 
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vara enkel, lätt att känna igen, lättläst, fungera i ett flertal storlekar, fungera 
i enbart svart och vitt och vara tidlös (Bergström, 2016).    

1.3.4. Bilder och bildspråk 
Kennedy (1974) beskriver att alla former av bilder förmedlar ett budskap, 
inte endast genom estetiska effekter utan även förmedlandet av 
information, allt från fotografier till illustrationer förmedlar visuella 
budskap. Kennedy (1974) menar att en liknande bilduppfattning kan 
sträcka sig över flera åldersgrupper, samhällsklasser och kulturer.  

Pettersson (2001) skriver i en rapport vikten för en avsändare att förmedla 
en förbestämd mening i urvalet av bilder. Bilder är av stor vikt för väcka 
uppmärksamhet samt förmedla information. Petterson menar på att en god 
kommunikation utåt är när bild och text förmedlar samma budskap. För att 
förmedla ett trovärdigt budskap till sin mottagare bör därför dessa 
komponenter samspela. Man bör också ta hänsyn till att människor 
upplever bilder och bildspråk olika.  

1.4. Socialt företagande 
Begreppet sociala företag syftar på företag som har sociala mål som är 
minst lika viktiga som de ekonomiska. Det är också vanligt att företaget 
har höga etiska och sociala krav i produktionen (Sofisam, u.å.). Sociala 
företags främsta mål är att skapa samhällsnytta. Det kan handla om att vara 
arbetsintegrerande, ha fokus på rehabilitering, gemenskap eller 
sysselsättning. En verksamhet är arbetsintegrerande när det finns en 
möjlighet för personer som  
hamnat långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning (Sofisam, u.å.). 

1.4.1. Arbetsintegrerande sociala företag 
Sedan slutet på 2016 är satsningar på arbetsintegrerande sociala företag 
(ASF) en del av det regionala tillväxtarbetet i Dalarna. ASF breddar 
arbetsmarknaden för personer som står utanför arbetslivet och skapar nya 
vägar till arbete samtidigt som de arbetar med sociala hänsyn och 
hållbarhetsmål (Region Dalarna, u.å.). Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kriminalvården och kommunernas socialtjänst har fått 
allt svårare att hitta lämpliga och  
anpassade arbetsplatser för personer med speciella behov (Hedin, et al., 
2015). Det finns omkring 9000 personer som är arbetssökande i Dalarna 
och behovet av sociala företag är stort. På senare år har det därför skett en 
ökning av sociala företag som vänder sig till individer som har svårigheter 
att ta sig in i arbetslivet. I Sverige har antalet arbetsintegrerande sociala 
företag fördubblats sedan 2008 och siffran ligger idag kring 350 stycken 
ASF. I Dalarna har utvecklingen bidragit till cirka 20 stycken (Region 
Dalarna, u.å.). 

1.4.2. Utmärkande för ASF 
Enligt Hedin et al. (2015) finns det fyra kriterier som utmärker de 
arbetsintegrerande sociala företagen: 

• De driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i 
samhälle och arbetsliv. 

• De ska skapa delaktighet för medarbetarna. 

• De återinvesterar sina vinster i den egna eller i liknande verksamheter. 
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• De är fristående från den offentliga sektorn. 

Huvudsyftet ska vara arbetsintegrering och överskottet måste därmed 
investeras i ytterligare arbetsmöjligheter, löner, kompetensutveckling etc. 
Det måste också finnas en affärsverksamhet med försäljning riktad mot 
kunder till företaget (Hedin, et al., 2015).   

Den delen som definierar och särskiljer ASF från offentlig verksamhet är 
delaktigheten hos medarbetarna. En av grundstenarna i ASF är att det ska 
finnas möjlighet för medarbetarna att vara delaktiga i beslut som fattas i 
företaget. Allt för att främja utveckling och viljan att ta ansvar (Sofisam, 
u.å.). 

1.4.3. Finansiering 
Socialt arbetsintegrerande företag har vad man brukar kalla ”hybrid”-
struktur i hur de finansieras (Hedin, et al., 2015). Det betyder att de består 
av olika element. Hedin et al. (2015) beskriver att dessa företag får 
inkomster genom försäljning av tjänster eller varor på en marknad. 
Företagen får ofta också stöd av offentliga organisationer genom bidrag 
men också genom köp av tjänster. 

Café Forsnäs kommer att finansieras av försäljningen som sker i caféet. 
Caféet är som tidigare nämnt en del av den sociala verksamheten Solvarbo 
kök och service sociala ekonomiska förening. I och med att verksamheten i 
Solvarbo varit igång under cirka ett år med försäljning av luncher och 
catering har de kapital att återinvestera. Solvarbo kök och service kommer 
därför ha möjlighet att stötta Café Forsnäs i uppstarten. De kommer också 
att samarbeta med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ger ersättning 
för företagens merkostnader när dessa tar emot arbetssökande för 
arbetsträning (Sofisam, u.å.).  

1.4.4. Ekonomiska och sociala mål  
Hedin et al. (2015) beskriver vikten av att som hybridföretag hitta en 
balans mellan de sociala och de ekonomiska målen. Eftersom Café Forsnäs 
kommer återinvestera all sin förtjänst i företaget ligger det i allas intresse 
att produktionen blir lönsam. Det är dock lätt att arbetsmiljökrav och 
lönsamhetskrav hamnar i kollision med varandra. Svårigheten ligger i att 
skapa en positiv och utvecklande miljö för alla olika medarbetare med 
individuella behov och samtidigt bedriva en lönsam produktion. I ett 
socialt företag är det därför viktigt att vara transparent och kommunicera ut 
sina mål och hur företaget arbetar för att få största möjliga förståelse från 
kunder till företaget. Hedin et al. (2015) menar att ett socialt företag kan 
motivera för kunderna att de tar social hänsyn och att medarbetarnas behov 
och utveckling går före lönsamhetskrav. Detta är något Café Forsnäs tycker 
är särskilt viktigt, att medarbetarna trivs på arbetsplatsen är det som är mest 
värdefullt för företaget. Hedin et al. (2015) fortsätter dock med att förklara 
att det ändå är av stor vikt att medarbetarna känner sig nöjda med 
produkten eller servicen som utförs. Det är en viktig del i hur medarbetare 
upplever arbetsmiljön. Att få dessa två målen att gå hand i hand är därför 
av intresse för ett socialt företag som arbetar med arbetsintegrering.  

1.4.5. Värdeord  
Värdeorden, eller kärnvärdena, är ett företags byggstenar. Lyckas företaget 
kommunicera och leva upp till sina värdeord ökar värdet och därmed 
förtroendet hos kunderna (Bergström, 2016).  
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Medmänsklighet Café Forsnäs värdeord är medmänsklighet. Med 
medmänsklighet menar Café Forsnäs att deras sociala mål alltid ska vara i 
fokus. Medmänsklighet är att känna medkänsla med andra människor, ofta 
syftandes på medmänniskor i mindre privilegierade situationer än en själv 
(Medmänsklighet, 2014). I ett företag handlar det om att jobba mot ett 
etiskt förhållningssätt och medvetenhet som bidrar till en god 
företagskultur, samhällsutveckling och miljö. Företaget skapar goda 
arbetsvillkor och stävar efter jämställdhet (R-licens, 2018). För sociala 
företag betyder det att alla individer som är långt ifrån den traditionella 
arbetsmarknaden får chans och utrymme att vara del i företaget och därmed 
samhället. Alla medarbetare ska känna delaktighet (Sofisam, u.å.). Hedin et 
al. (2015) berättar att delaktighet ofta beskrivs som en mänsklig rättighet. I 
ett socialt företag handlar delaktigheten om att plocka fram vars och ens 
resurser.  

1.4.6. Vision  
Café Forsnäs vill att medmänskligheten ska genomsyra hela verksamheten. 
Hedin et al. (2015) beskriver att det är viktigt att bryta ned visionen i 
konkreta målsättningar för att företaget ska kunna arbeta med visionen i det 
dagliga arbetet. Visionen är att vara ett medmänskligt, ekologiskt café på 
landet dit alla ska känna sig välkomna. Det innefattar att göra medvetna val 
som gynnar både människor och miljö. För att uppnå detta strävar de efter 
att arbeta med ekologiska och närodlade produkter och därmed gynna 
lokala producenter och landsbygden i Dalarna. Att välja ekologiska 
livsmedel med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 
klimatpåverkan är något som går hand i hand med Café Forsnäs vision. 
Detta är också något som präglar många sociala företag. Hedin et al. 
(2015) beskriver att sociala företag ofta plockar värden från miljörörelser 
vilket ger många av de verksamma företagen en grön profil. Att 
medarbetarna ska känna delaktighet är av stor vikt för sociala företag och 
även för Café Forsnäs. Att skapa en välkomnande arbetsplats och låta 
medarbetare växa och utvecklas som personer är av största prioritet för ett 
ASF (Hedin, et al., 2015).  

1.5. Problemformulering med frågeställningar  
För att ett företag ska uppfattas trovärdigt behövs en stark visuell identitet 
(Florén & Morén, 2015). Att kommunicera företagets identitet och vision 
är särskilt viktigt för ett företag som arbetar mot sociala mål (Young, 
2001). Mindre företag förlitar sig ofta på rykte och kundernas omdöme och 
det visuella uttrycket blir därför försummat. Men för att skapa trovärdighet 
krävs en enhetlighet inom det visuella uttrycket och för det behövs en 
visuell identitet. Problemet ligger i att få nystartade, mindre företag att inse 
vikten av detta (Florén & Morén, 2015).  

Målet med undersökningen är att få en klarare bild över Café Forsnäs 
vision och värdeord. Eftersom Café Forsnäs är helt nystartat företag har 
ingen visuell identitet tagits fram. Därför går undersökningen ut på att ta 
fram en visuell identitet åt Café Forsnäs som förmedlar deras värdeord och 
vision.  

Frågan som behandlas i rapporten är:  

• Hur bör den visuella identiteten för Café Forsnäs se ut för att 
förmedla företagets vision och värdeord?  
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1.6. Avgränsningar  
Den framtagna visuella identiteten omfattar logotyp, typsnitt, färg, 
bildspråk och illustrationer. Endast exempel på hur bildspråket ska se ut 
presenteras. Övriga delar som en grafisk profil bör innehålla presenteras 
inte på grund av undersökningens tidsbegränsning.  

! /!13 57



2. Metod  
Eftersom en visuell identitet skulle tas fram lämpade sig Design and 
creation som strategi. Design och creation syftar till att skapa artefakter, i 
detta fall en visuell identitet åt Café Forsnäs. Processen går ut på att man 
identifierar ett problem som kan lösas med hjälp av en artefakt 
(Johannesson & Perjons, 2012). Café Forsnäs innehar i dagsläget ingen 
visuell identitet. Detta är något som behövs för att visa att de existerar 
(Bosch et al. 2005). Rapportens och studiens fokus ligger på processen 
bakom utvecklingen av den visuella identiteten.  

2.1. Sless  
Processen har utgått från Sless (2008) informationsdesignprocessens sex 
första steg, se figur 2. Modellen ger möjlighet att på ett strukturerat sätt 
undersöka alla delar i designprocessen.  

Scoping– litteraturstudie, intervju med uppdragsgivaren, semistrukturerad 
intervju med etablerat socialt företag och semistrukturerad intervju med 
potentiella arbetstagare.  

Benchmarking– analysera konkurrenter  

Prototyping– skisser 

Testing– enkätundersökning 

Refining– förbättra designen 

Implementing – slutgiltigt designförslag 

!  
Figur 2 Designprocessen enligt Sless (2008). 

Studien inleddes med en intervju (Scoping) med uppdragsgivaren för att få 
en uppfattning om företagets vision, värderingar, målgrupp samt tankar och 
önskemål kring den visuella identiteten. För att få en översikt över hur 
andra ASF väljer att profilera sig gjordes en visuell innehållsanalys 
(Benchmarking). För att få djupare inblick i socialt företagande 
genomfördes en intervju med ett redan etablerat företag med sociala mål. 
För att få potentiella arbetstagares syn på visuell identitet genomfördes en 
intervju med medarbetare i ett företag med sociala mål (Scoping). Utifrån 
underlaget som framkom under intervjuerna och observationen påbörjades 
designprocessen och sju prototyper på logotypen togs fram. Det 
framställdes också exempel på färger, typsnitt och bildspråk (Prototyping). 
Dessa testades (Testing 1) sedan på målgruppen genom en 
enkätundersökning och diskuterades med uppdragsgivaren. Utifrån åsikter 
från testing 1 förbättrades (Refining) designförslagen. De förfinade 
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designförslagen diskuterades sedan med uppdragsgivaren och en ständig 
dialog med uppdragsgivaren ledde fram till det slutgiltiga resultatet 
(Testing 2). Processen mellan refining och testing 2 utfördes iterativt, 
vilket betyder att man hoppar fram och tillbaka mellan de olika stegen efter 
behov (Johannesson & Perjons, 2012). Efter godkännande från 
uppdragsgivaren färdigställdes (Implementing) den visuella identiteten. 

2.2. Litteratursökning 
Litteratursökningen utfördes genom att studera litteratur från Högskolan 
Dalarnas Bibliotek. Det utfördes även webbsökningar via Google, Google 
Scholar, Google Books, Diva, och Summon. Sökord som användes var 
bland annat: sociala företag, sociala arbetsintegrerande företag, ASF, 
sociala mål, visuell identitet, ekologisk, fairtrade, färgpsykolog, picture 
perception, medmänsklighet, landsbygd, bildspråk, typografi, social 
enterprise, visual identity, Forsnäsgården, Stora Skedvi, kurbits.  

2.3.  Visuell innehållsanalys av sociala företag 
För att få en uppfattning av hur konkurrerande och liknande företag väljer 
att profilera sig gjordes en enklare innehållsanalys. Tio företag valdes ut 
via webbsidan sofisam.se och deras lista över sociala företag i Sverige. 
Företagens webbsidor granskades och kategorier som undersöktes var: 
logotyp, färg, typografi och bildspråk.  

2.4. Semistrukturerade intervjuer 

2.4.1. Café Forsnäs 
För att få djupare inblick i företaget genomfördes en intervju med 
uppdragsgivaren. Syftet med intervjun var att framförallt ta reda på 
företagets vision och värdeord men också målgrupp. Diskussioner och 
tankar kring utformandet av den visuella identiteten har sedan fortlöpt 
under hela projektet. Intervjun utfördes på plats och det som var relevant 
för projektet skrevs ned.  

2.4.2. Dalakuben 
För att få djupare inblick i socialt företagande genomfördes en intervju 
med ett etablerat företag med sociala mål. Deras målgrupp är människor 
som på olika vis är långt från arbetsmarknaden, där de erbjuder 
arbetsträning och i vissa fall fast anställning. Målgruppen är även 
föreningar som de stöttar och samarbetar med främst i Borlänge och Falun. 
De arbetar tillsammans med verksamheter inom kommuner och Röda 
Korset. Dalakubens modell går ut på att definiera mål, metod och medel. 
Därefter arbetar de ständigt efter planering, genomförande och utvärdering 
i sina projekt för att uppnå projektets mål. Syftet med intervjun var att 
undersöka hur en social verksamhet ser på sin visuella identitet. Samtalet 
skedde i Dalakubens lokaler och spelades in och det viktigaste 
transkriberades.  

2.4.3. Arbetande hos etablerat företag med sociala mål 
För att få insikt i vad potentiella medarbetare/anställda har för bild av 
företag som arbetar med arbetsintegrering genomfördes en intervju med två 
personer. Dessa hade anställning hos ett redan etablerat företag med sociala 
mål. Det var av intresse att ta reda på om de fick se något av företaget 
innan de blev placerade. Detta för att undersöka om det visuella uttrycket 
är av vikt för individer i deras position. Båda deltagarna valde att vara 
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anonyma och samtalet spelades inte in. Istället fördes anteckningar under 
intervjun. 

Syftet med intervjun var att ta reda på om något grafiskt redovisas vid val 
av praktik- eller arbetsplats. Det var också av intresse att ta reda på om det 
grafiska hade betydelse för val av praktik- och arbetsplats.   

2.5. Prototyper 
Utifrån de semistrukturerade intervjuerna och den visuella 
innehållsanalysen togs sju prototyper för logotypen fram. Prototyperna 
tillsammans med förslag på typografi, färg och bildspråk testades sedan i 
en enkätundersökning.   

2.6. Enkätundersökning  
Ett bekvämlighetsurval gjordes för att snabbast möjligt få resultat till 
undersökningen (Denscombe, 2016). När syftet är att ta reda på åsikter, 
uppfattningar eller smak lämpar sig enkätundersökning som 
insamlingsmetod (Ejvegård, 2009). En webbaserad enkätundersökning 
skickades därför ut till potentiella besökare till Café Forsnäs. Enkäten 
skickades ut på Facebook via våra personliga Facebookkonton. 50 
respondenter deltog. Syftet var att ta reda på vilken känsla som 
framkallades hos respondenten i val av logotyp, typografi, färger och 
bilder. Huvudsyftet med enkäten var att undersöka hur Café Forsnäs vision 
bäst skulle förmedlas: Ett medmänskligt, ekologiskt café på landet. Enkäten 
gick ut på att kombinera olika visuella uttryck och element som 
tillsammans skulle kunna uttrycka rätt känsla för Café Forsnäs.  

Webbenkäten utformades i Google Forms. Enkäten testade fyra kategorier: 
logotyper, typografi, färg och bildspråk. Alla svarsalternativ var 
flervalsalternativ. I kategori 1 med logotypförslag fanns även möjlighet till 
frisvarsalternativ.  

Kategori 1: Logtypförslag. Sju stycken prototyper visades för att ta reda på 
vad respektive prototyp förmedlade. Svarsalternativen var namngivna 
(Ejvegård, 2009) och det presenterades fyra ord som enligt Café Forsnäs 
var negativa och inte kommunicerar deras vision: urbant, modernt, industri 
och cafékedja. Samt fyra som var positiva och representerade hur Café 
Forsnäs vill upplevas: lantlig, hemtrevnad, närodlat och fairtrade. 

Vi valde att använda orden Närodlat och fairtrade som synonym till 
ekologisk.  

Kategori 2: Typografi. Bilder på sex stycken typsnitt visades för att ta reda 
på vilken typsnittsklass som förmedlade en lantlig känsla. Fyra 
typsnittsklasser testades: Linjär (Futura, Arial), Seriff (Bodoni), Skript 
(Bickham script pro 3) och Handskript (Bradley Hand Bold och Moon 
Flower).  

Kategori 3: Färg. Respondenterna fick se tio olika färger för att sedan 
avgöra vilka som gav känslan av ekologiskt samt vilka tio som förmedlade 
landsbygd.  

Kategori 4: Bildspråk. Fem bilder presenterades för att undersöka vilka 
som bäst förmedlade medmänsklighet. Sex bilder presenterades för 
landsbygd samt sju som utryckte ”café på landet”. 
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Urval. Enkäten skickades ut till ca 700 tänkbara respondenter varav 50 
svarade. Inga demografiska frågor ställdes.  

Bortfall. Bortfallet blev cirka 650 stycken. Vissa respondenter valde att 
inte svara på alla frågor. 

Enkätundersökningen sammanställdes i diagram via Google Forms.  

2.7. Designarbete 
Utifrån första intervjun och observation av andra sociala företag påbörjades 
designprocessen. Processen började med skisser (prototyper) som testades 
på målgruppen. Skisserna innefattade förlag på logotyp, typografi, färg 
samt bildspråk. Efter insamlade åsikter från enkäten utvecklades designen. 
Vi har under hela processen haft ett nära samarbete med uppdragsgivaren 
och har haft en öppen diskussion i alla steg fram till det färdiga resultatet.  
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3. Resultat och diskussion  
3.1. Semistrukturerad intervju med Café Forsnäs 
U. Hellkvist (personlig kommunikation, 5 mar 2018), chef över 
verksamheten på Café Forsnäs, beskriver att Café Forsnäs lägger stor vikt 
vid att arbeta medmänskligt. Med medmänsklighet förklarar U. Hellkvist 
att deras sociala mål alltid ska vara i fokus. Det viktigaste är att skapa en 
arbetsplats där medarbetarna och besökarna trivs. Det ska synas att det är 
ett café dit alla är välkomna. Något som gärna får speglas i det visuella är 
att caféet ligger på landet. Detta eftersom de också är måna om att nyttja 
resurserna som finns angränsande till deras egen verksamhet och på det 
sättet hjälpa och stödja lokala företag och stötta landsbygden. Det är också 
av stor vikt att arbeta miljömedvetet. Visionen är att detta ska genomsyra 
hela verksamheten. Värdeordet som fastställdes var medmänsklighet. 

Företagets målgrupp har ett brett åldersspann och de riktar sig mot företag 
som t.ex. Arbetsförmedlingen där individer som på något vis hamnat 
utanför arbetsmarknaden hittas. De riktar sig också mot potentiella kunder 
till caféet. 

Företaget hade inga preferenser om hur deras visuella utseende skulle 
utformas vid det första mötet. Det viktigaste för Café Forsnäs är att deras 
vision kommuniceras på ett tydligt sätt.  

För sammanfattning av semistrukturerad intervju se bilaga 4. 

3.2. Visuell innehållsanalys av sociala företag  
I analysen av tio ASF:s hemsidor av liknande karaktär kunde få 
gemensamma grafiska uttryck urskiljas. Logotyperna var av stor variation, 
därav upplevdes det ingen given norm för dem. Aspekter som färg, 
typografi och form var av olika karaktär från företag till företag. Det som 
var gemensamt för fyra företag var att de använde sig av någon form av 
skript i sin utformning av logotyp. Vi ansåg att detta skapade det en 
mänsklig känsla. Bilderna som var publicerade på respektive hemsida var i 
allmänhet inte tagna professionellt. Känslan som då förmedlades var 
enkelhet och humanism. En av de analyserade företagen använde sig av 
stockfoton vilket bidrog till en hårdare känsla. Den osynliga typografin på 
hemsidorna bestod mestadels av linjärer.  

För fullständig korpus se bilaga 1.  

3.3. Semistrukturerad intervju med Dalakuben  
Dalakubens ekonomiska förening är ett arbetsintegrerande företag med 
sociala mål som startade år 2013. U. Lindblom (personlig kommunikation, 
10 mars 2018), chef över verksamheten på Dalakuben, berättar att de till en 
början använde sig av en egengjord logotyp och att de efter tre år skaffade 
sig sin befintliga logotyp tillsammans med en grafisk formgivare. 
Dalakuben ser alltid till att samarbeta med föreningar och företag och har 
för närvarande ett samarbete med Högskolan Dalarna och klassen för 
grafisk design. Genom samarbetet har de kunnat anställa en grafisk 
designer som både jobbar inom verksamheten och i Dalakubens grafiska 
uttryck. Det var viktigt för Dalakuben att samtliga anställda på företaget 
fick vara med och skapa logotypen för att det är de arbetande som känner 
företaget och värdegrunderna.  
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U. Lindbloms åsikt är att ett nytt företag som erbjuder arbetsintegrering 
främst bör fokusera på att använda sig av sitt kontaktnät. Därför behövs det 
enligt U. Lindblom ingen grafisk profil till en början. Det som ett socialt 
företag ska ha i åtanke är istället att använda sig av en tydlig 
kommunikation mot föreningar och potentiella samarbetspartners. Redan i 
ett tidigt skede är det viktigt att framstå som strukturerad och trovärdig. U. 
Lindblom menar att det inte krävs en färdig visuell identitet för att uppnå 
den bilden. Den visuella identiteten kan istället växa fram med tiden och 
bestämmas när företaget har satt sina värderingar och värdegrund. 

U. Lindblom berättar genom sin erfarenhet att företag som har 
affärsintresse bör använda sig av en visuell identitet så fort som möjligt. 
Detta är dock inte enligt honom det första att fokusera på för ett socialt 
företag. Generellt bör ett nyetablerat socialt företag främst fokusera på sin 
logotyp och visuella struktur mot samarbetspartners. I ett senare skede när 
företaget har ett större kapital kan det visuella uttrycket förfinas. 

Bosch et al. (2005) beskriver att det är viktigt att utveckla det visuella i takt 
med att förändringar sker internt, precis som  

U. Lindblom också påpekar har varit viktigt för Dalakuben. Det är dock av 
stor vikt att ha en tydlig visuell identitet från start för att upplevas seriös. 
Enligt Florén och Morén (2015) förlitar sig ofta mindre företag på ett gott 
rykte och kundernas omdöme. Florén och Morén beskriver vidare att 
företag som arbetar konsekvent efter en visuell identitet uppfattas som mer 
seriösa och därmed strukturerade, vilket U. Lindblom också nämnde är av 
största vikt för ett företag med sociala mål.  

Eftersom Café Forsnäs har ett visst affärsintresse är det av vikt att de har 
det grafiska i åtanke för att inte bara framstå som trovärdigt mot cafégäster, 
utan även för att upplevas strukturerade mot samarbetspartners och 
föreningar.  

För sammanfattning av semistrukturerad intervju se bilaga 5. 

3.4. Semistrukturerad intervju med arbetande hos 
etablerat företag med sociala mål 

Man, 28 år har i sitt hemland arbetat som snickare. När han kom till 
Sverige fick han en handläggare via Arbetsförmedlingen. Där önskade han 
att få praktisera inom snickeri. På så vis hamnade han på sin nuvarande 
arbetsplats. Inget grafiskt redovisades för honom när han blev introducerad 
till sin praktikplats. Genom arbetsplatsen fick han lära sig svenska, 
kunskap inom svenskt snickeri, svensk samhällsstruktur och svenskt 
arbetssätt. Enligt hans mening är praktik det bästa sättet att integrera sig i 
svenskt samhälle eftersom det är stor skillnad från var han kommer ifrån.  

Man, 27 år har studerat folkhälsa och arbetat för FN i Kenya. Även han 
fick en handläggare genom Arbetsförmedlingen som erbjöd praktik på tre 
olika organistrationer baserade på hans tidigare erfarenhet. Dessa var på 
olika orter. Valet föll därför på praktikplatsen som var närmast. Företagen 
redovisades muntligt och det grafiska hade inte någon större betydelse för 
urvalet. 

Respondenterna ansåg inte att det grafiska var av betydelse för val av 
praktikplats. De båda konstaterande dock vikten av välkomnande och 
förståelse på praktikplatsen. Det är viktigt att arbetsplatsen har överseende 
med att de gör fel eftersom de inte är vana vid svenskt tillvägagångssätt. 
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Det är också något som Hedin et al. (2015) förklarar är viktigt att 
kommunicera ut som företag. ASF måste vara transparenta och visa att 
företagets sociala mål är det som står i fokus. 

För sammanfattning av semistrukturerad intervju se bilaga 6. 

3.5. Prototyper  
Efter intervjun med uppdragsgivaren fanns företagets vision och värdeord 
att utgå ifrån i designprocessen. Utöver det fanns inte några specifika 
önskemål och Café Forsnäs gav oss fria händer. Den visuella observationen 
visade inte heller några specifika riktlinjer till hur andra ASF väljer att 
profilera sig. 

3.5.1. Logotyp 
Sju prototyper för logotypen togs fram för att kunna testas i en 
enkätundersökning med målgruppen. Nedan följer prototyperna och tanken 
bakom varje prototyp.  

Prototyp 1, se figur 3, baserades på lokalen caféet befinner sig i, en 
ladugård. Tanken är att den ska symbolisera ett ekologiskt café på landet.  

!  
Figur 3 Prototyp 1. 

Prototyp 2, se figur 4. Med den handskrivna texten och cirkeln är tanken 
att få in det ”mänskliga” och även den ekologiska känslan. 

!  
Figur 4 Prototyp 2. 

Prototyp 3, se figur 5, ska kännas lantlig och ekologisk.  

!  
Figur 5 Prototyp 3. 

Prototyp 4, se figur 6, är en prototyp med tydlig illustration. Här med en 
handgjord känsla för att förstärka det mänskliga. 
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!  
Figur 6 Prototyp 4. 

Prototyp 5, se figur 7, togs fram för att bryta av mot resten med att enbart 
innefatta en text, den handskrivna scripten valdes för att återigen få med 
den mänskliga och den ekologiska känslan.  

!  
Figur 7 Prototyp 5. 

Prototyp 6, se figur 7. Tanken med prototyp 6 är att visa kontrast. Den 
symboliserar kontrasten och olikheterna hos människorna som möts på 
caféet. 

!  
Figur 7 Prototyp 6. 

Prototyp 7, se figur 8, utformades i ett stelare uttryck för att undersöka hur 
detta skulle mottagas hos målgruppen.  

!  
Figur 8 Prototyp 7. 

! /!21 57



3.5.2. Färger 
Vi tog fram tre förslag på färger. Inspirationen till färgerna hittades i en 
kurbitsmålning, se figur 9, i vilken uppdragsgivaren uppskattade 
färgkombinationen. Grönt kopplar vi till natur, harmoni och kärlek. Blått 
förmedlar enligt Wright (u.å.) bland annat lugn och förtroende. Färgen rosa 
kopplar vi enligt Wright (u.å.) till bland annat omsorg och kärlek. Något 
som överensstämmer med Café Forsnäs värdeord.  

!  
Figur 9 Inspirationsbild samt förslag på färger.  

Ytterligare sju färger togs fram, se figur 10, för att undersöka vad 
målgruppen skulle koppla färgerna till. Dessa färger var baserade på Stora 
Skedvis folkdräkt. 

!    !  
Figur 10 Förslag på färger.  
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3.5.3. Typografi 
Det enda gemensamma som hittades i den visuella innehållsanalysen var 
att fyra av företagen valde att använda någon form av skript i logotypen. 
Då det förutom detta inte hittades en given norm för val av typografi 
testades fyra typsnittsklasser i enkätundersökningen för att ta reda på 
vilken typsnittsklass som förmedlade Café Forsnäs vision. 

Respondenterna fick i enkäten se sex stycken typsnitt från fyra olika 
typsnittsklasser, se figur 11–16. 

Linjär:  

!   
Figur 11 Typsnitt 1, Futura.  

!   
Figur 12 Typsnitt 3, Arial.  

Seriff: 

!   
Figur 13 Typsnitt 2, Bodoni.  

Skript:  

!   
Figur 14 Typsnitt 4, Bickham script pro 3.  

Handskript:  

!   
Figur 15 Typsnitt 5, Bradley Hand Bold.  

!   
Figur 16 Typsnitt 6, Moon Flower.  

3.6. Enkätundersökning  

3.6.1. Logotyp 
50 personer svarade på en enkät vars syfte var att resonera kring vad 
angiven logotyp förmedlade. Nedan följer resultatet från 
enkätundersökningen.  
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Se bilaga 2 för fullständig enkät. Se bilaga 3 för fullständigt resultat av 
enkätundersökningen.   

Prototyp 1 (n=50) se figur 3, förknippades främst med hemtrevnad 
(positivt) (19%), lantligt (positivt) (22%) och närodlat (positivt) (13%). 
Dessa aspekter är viktiga för Café Forsnäs. Utöver de svarsalternativ som 
redovisades gav logotypförslag 1 känsla av instängdhet, jordnära och 
”hipster”. Instängdhet kan både tolkas som en förstärkning av hemtrevnad 
eller en negativ känsla. Av alla deltagare var det bara 2% som angav en 
sådan känsla.  

Prototyp 2 (n=46) se figur 4, förknippades främst med urbant (negativt) 
(20%), modernt (negativt) (22%), cafékedja (negativt) (12%) och industri 
(negativt) (11%). Resultatet visade fler förbindelser som inte är 
överensstämmande känsloassociationer för Café Forsnäs. Utöver de 
svarsalternativ som redovisades gav logotypförslag 2 känsla av att den 
använder för många stilar, att den var slarvig samt ålderdomlig. 

Prototyp 3 (n=48) se figur 5, förknippades främst med hemtrevnad 
(positivt) (22%), lantligt (positivt) (31%) och cafékedja (negativt) (16%). 
De två första stämmer väl överens med Café Forsnäs. Utöver de 
svarsalternativ som redovisades gav logotypförslag 3 ett uttryck som 
kändes gammaldags men även ej hembakat. Av alla deltagare var det bara 
2% som angav en sådan känsla.  

Prototyp 4 (n=47) se figur 6, förknippades främst med hemtrevnad 
(positivt) (16%), modernism (negativt) (35%) och cafékedja (negativt) 
(21%). De flesta som svarade på undersökningen upplevde logotypen som 
modern. Utöver de svarsalternativ som redovisades gav logotypförslag 4 
ett uttryck som kändes mysigt.   

Prototyp 5 (n=50) se figur 7, förknippades främst med hemtrevnad 
(positivt) (27%), lantligt (positivt) (16%), modernt (negativt) (16%) och 
cafékedja (negativt) (21%). Utöver de svarsalternativ som var namngivna 
förknippades logotypen till blomsterbutik. Om Café Forsnäs även skulle 
använda sig av försäljning av blomster hade det varit relevant för företaget 
och en bra association.   

Prototyp 6 (n=46) se figur 8, förknippades främst med modernt (negativt) 
(25%), urbant (negativt) (19%) och cafékedja (negativt) (13%). Resultatet i 
övrigt var av stor variation och angav inte en tydlig association.  

Prototyp 7 (n=47) se figur 9, förknippades främst med modernt (negativt) 
(31%), urbant (negativt) (25%), industri (negativt) (17%) och cafékedja 
(negativt) (20%). Dessa fyra komponenter var de som angav de starkaste 
intrycken och resterande svarsalternativ angav endast enstaka procent. Av 
resultatet att avgöra bör Café Forsnäs logotyp inte gå åt detta håll. 

3.6.2. Typsnitt 
Sex förslag på typsnitt togs fram och testades på den angivna målgruppen 
cafégäster. Målet var att hitta ett typsnitt som förmedlade en lantlig känsla.  

Figur 17 (n=49) visar resultatet av typsnitt som förmedlade en känsla av 
landsbygd. Resultatet visar att Moon Flower, se figur 13, var det typsnitt 
som bäst förknippades med landsbygd. Bodoni, se figur 10, stämde också 
väl överens med landsbygd enligt målgruppen. Av resultatet att döma bör 
en form av handskript användas för att tillhandahålla den lantliga känslan. 
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!  
Figur 17 Typsnitt som förmedlade en känsla av landsbygd. 

3.6.3. Färg: ekologisk 
Målgruppen blev tillfrågad vilka färger som kändes mest ekologiska.  
Figur 18 visar kulörerna som kändes mest ekologiska av de alternativ som 
visades för målgruppen (n=49). 

!  
Figur 18 Färger som förmedlade ”ekologiskt”.  

3.6.4. Färg: landsbygd 
Målgruppen blev tillfrågad vilka färger som kändes mest landsbygd.  
Figur 19 visar de kulörer som kändes mest landsbygd av de alternativ som 
visades för målgruppen. De tre för landsbygd blev också gemensamma 
med vilka färger som uppfattades som mest ekologiska (n=49). 

!  
Figur 19 Färger som förmedlade ”landsbygd”. 

3.6.5. Bildspråk 
Bildspråk som undersöktes var medmänsklighet, landsbygd och café på 
landet.  

Bilder som förmedlade medmänsklighet: Den gemensamma nämnaren 
för bilderna är människor i sitt naturliga sammanhang, se figur 20. 
Kroppskontakt och skärpa på personerna i bilderna med en ofokuserad 
bakgrund är gemensamt för dessa bilder (n=48).   
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!  
Figur 20 Bilder som förmedlade medmänsklighet.  

Bilder som förmedlade landsbygd: Naturen har en stor förknippelse med 
landsbygd. Bilderna skiljer sig i övrigt i perspektiv. Två av bilderna 
upplevs vara gryning/solnedgång vilket skapar en mysig känsla och lugn, 
se figur 21 (n=47).    

!       !  
 

!  
Figur 21 Bilder som förmedlade landsbygd.  

Bilder som förmedlar café på landet: Bilderna har båda inslag av trä och 
mat, se figur 22. Maten är fint upplagd för att locka aptit. Vi upplever en 
känsla av mänsklig närvaro i båda bilderna (n=47).  
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!  
Figur 22 Bilder som förmedlade ”café på landet”.   

3.7. Designarbete 

3.7.1. Logotyp 
Slutsats från enkätundersökningen:  

Figur 23 Subjektivt urval av resultatet från enkätundersökning samt 
Café Forsnäs preferens.  
Plustecken (+) betyder positiv association enligt Café Forsnäs.  
Minustecken (–) betyder negativ association enligt Café 
Forsnäs.  

Resultatet av enkätundersökningen visade att det var två prototyper som 
bäst förmedlade det vi och Café Forsnäs önskade: Prototyp 1 och prototyp 
3, se figur 23. Dessa två visades för uppdragsgivaren tillsammans med de 

Hemtrevnad + 19 % 7 % 22 %

Urbant – 8 % 20 % 3 %

Lantligt + 22 % 9 % 31 %

Kafékedja – 7 % 12 % 16 %

Fairtrade + 14 % 9 % 5 %

Närodlat + 18 % 10 % 12 %

Modernt – 9 % 22 % 7 %

Industri – 2% 11 % 3 %

!
Prototyp 3

!  
Prototyp 1

!  
Prototyp 2
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övriga som undersöktes i enkäten. Uppdragsgivaren föredrog prototyp 1 
samt prototyp 2. Prototyp 2 fick höga procent på de orden som Café 
Forsnäs valt som negativa, se figur 23, och valdes därför bort. Tillsammans 
med uppdragsgivaren kom vi istället fram till prototyp 1 då denna gick 
bättre hem hos respondenterna i enkätundersökningen. Vi valde att gå 
vidare i designprocessen med detta alternativ.  

Prototyp 1 förknippades enligt enkätundersökningen med lantligt, 
”närodlat”, något som kan vara synonym till ekologisk och den 
förknippades även med hemtrevnad. Tanken med prototyp 1 var att spegla 
caféets lokal som är en ladugård. Eftersom logotypen ofta är det första en 
kund ser av företaget är det viktigt att logotypen ger rätt bild av företaget 
(Coker et al. 2013). Vi valde att gå vidare med ett ”handskrivet” typsnitt i 
logotypen då detta gav den lantliga känslan enligt enkätundersökningen. 
Något som också stämde överens med uppdragsgivarens vilja att det skulle 
synas att caféet låg i Stora Skedvi, på landet.  

Dock behövde denna version förfinas för att fungera bra som logotyp. 
Bergström (2016) beskriver bland annat att en logotyp ska fungera i olika 
storlekar vilket denna version av logotypen inte gjorde. Linjerna i typsnittet 
och även linjerna som föreställde ladugården blev för tunna och den såg 
rörig ut mindre storlek vilket bidrog till att den blev svårläst. 

Utkast 2 Utkast 2, se figur 24, presenterades och diskuterades med 
uppdragsgivaren. Eftersom uppdragsgivaren även uppskattade prototyp 2, 
se figur 23, användes de tunna linjerna från den men i formen av 
ladugården. Ladugårdens linjer fick vara dubbla och hörnen rundades 
något. Dock fann uppdragsgivaren att den lantliga känslan försvann i denna 
version.  

!   
Figur 24 Prototyp 1 efter refining.  

Utkast 3 Till utkast 3, se figur 25, valdes en helfärgad bakgrund för att få 
bättre kontrast. Detta uppskattades av uppdragsgivaren. Typsnittet Moon 
Flower kändes dock för tunt mot den svarta bakgrunden.  

!  
Figur 25 Prototyp 1 efter ytterligare refining.  

Slutgiltiga logotypen I figur 26 visas den slutgiltiga logotypen. Här valdes 
Amatic som typsnitt i logotypen då det gav samma handskrivna känsla som 
Moon Flower. Formen på logotypen justerades något för att få en mjukare 
känsla.  

CAFÉ
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!  
Figur 26 Café Forsnäs logotyp.  

3.7.2. Färger 
Enkätundersökningen visade att de gröna men även rosa tonerna kopplades 
ihop med ekologiskt, som går väl ihop med företagets vision och hur de 
vill uppfattas. Den gröna och den blå/grå förknippades med landsbygd som 
också speglar företagets vision om ett café på landet. Figur 27 visar 
färgerna vi kom fram till.  

!   
Figur 27 De valda färgerna.  

3.7.3. Typsnitt 
Moon Flower var det typsnitt som förmedlade den känsla Café Forsnäs 
önskade. Enligt Velasco et al. (2017) kan man använda typografin för att 
visuellt framkalla rätt känsla och uttryck hos mottagaren. Moon Flower var 
enligt enkätundersökningen det typsnitt som förmedlade ett lantligt uttryck 
hos respondenterna.  

Dock fungerade inte detta typsnitt i mindre grader då det blev för tunt. 
Därför valdes istället Amatic Bold, se figur 28, som typsnitt till logotypen 
och även till rubriktypsnitt, då detta typsnitt påminner om Moon Flower 
men med tjockare linjer.  

!  
Figur 28 Amatic Bold.  

Till brödtext valdes Acumin, se figur 29, som är en linjär. Eftersom det 
valda rubriktypsnittet har mycket karaktär ville vi ha ett enklare typsnitt 
som brödtext för att få en bättre balans. Acumin finns också i många olika 
former och vikter. Heine (2005) beskriver att det är viktigt att välja ett 
typsnitt som klarar att trycksaker och annat visuellt material kan komma att 
variera i utformning. Detta är något som är viktigt att ta i beaktande i 

! /!29 57



utformandet av en visuell identitet åt ett nystartat socialt företag. Sociala 
företag har enligt U. Lindblom ofta en vision om att medarbetarna ska 
känna delaktighet i företaget och utvecklingen av företaget är ofta 
pågående. Det är därför viktigt att tillåta den visuella identiteten utvecklas 
med företaget. Något som Bosch et al. (2005) menar är viktigt för ett 
företag. Sker interna förändringar är det viktigt att anpassa det visuella 
efter detta. Målet är att det visuella alltid ska spegla företagets inre. 

!  
Figur 29 Acumin satt i Light. 

3.7.4. Illustrationer  
Utkast 1 Ett mönster togs fram i de valda färgerna för att komplettera och 
ge ett mer lekfullt uttryck åt den visuella identiteten, se figur 30. Tanken 
bakom mönstret var att symbolisera alla olika individer som möts på ett 
ASF. Uppdragsgivaren uttryckte att hon ville ha ett grafiskt element som 
var mindre abstrakt. Detta uppfattades för modernt och speglade inte 
caféets vision.  

!  
Figur 30 Utkast 1 för illustrationer.  

Utkast 2 Då uppdragsgivaren gärna ville att det skulle synas att caféet låg 
på landet och i Dalarna lät vi nästa utkast vara inspirerat av Dalarnas 
kurbitsmålningar, se figur 31. Vi valde dock att förenkla och göra en egen 
tolkning på den traditionella kurbitsen för att ge Café Forsnäs en unik 
design. Dock upplevde uppdragsgivaren att detta inte speglade caféet och 
önskade tydligare grafiska element som associeras till en caféverksamhet.  
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!  
Figur 31 Utkast 2 för illustrationer. 

Utkast 3 Figur 32 visar det tredje utkastet. Här valde vi att göra enkla 
illustrationer som föreställde växter för att spegla sommaren och figurer 
som föreställde råvaror för att spegla caféet. Dessa gick hem hos 
uppdragsgivaren och vi valde att fortsätta med dessa och eventuellt lägga 
till fler illustrationer för att få mer variation. 

!  
Figur 32 Utkast 3 för illustrationer.  

Utkast 4 Till utkast 4, se figur 33, lades koppen till för att få en ännu 
tydligare koppling till caféverksamhet.  

!  
Figur 33 Utkast 4 för illustrationer.  
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Utkast 5 Till det slutgiltiga förslaget, se figur 34, ändrades linjerna om till 
handritade för att återigen få in den mänskliga faktorn.  

!  
 Figur 34  Utkast 5 för illustrationer.  

3.7.5. Slutgiltig visuell identitet 
Tanken med illustrationerna var att ge ett lekfullt och fritt uttryck till den 
visuella identiteten. Återigen för att tillåta den visuella identiteten att 
utvecklas. Tanken är också att det inte ska finnas några tydliga ramar för 
hur illustrationerna och andra grafiska element får sättas samman eller 
användas, detta för att skapa en identitet som klarar av justeringar och 
utveckling utan att tappa sin grunddesign.  

Logotyp !  

Färger !  
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Typografi !  

!  

Bildspråk !  

Illustrationer  !  

För fullständig visuell identitet se bilaga 7.  

3.8. Metoddiskussion  
Fler intervjuer inom målgruppen arbetstagande kunde ha genomförts för att 
skapa en bredare bild av hur de ser på ett företags visuella identitet när de 
ansöker praktik eller arbetsplats. En enkät med visuellt innehåll översatt på 
flera språk kan vara en lämplig metod alternativt en eller flera 
fokusgrupper. De som söker sig till arbetsintegrerande företag är inte en 
homogen grupp. De som omnämns i rapporten är personer som har sökt 
asyl i Sverige. Om en liknande undersökning ska utföras bör den även 
inkludera personer med drogproblematik, brottslighet, psykiska besvär och 
utbrändhet för att nå de olika individer som kan tänkas söka sig till ASF.  
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Enkäten till målgruppen cafébesökare kunde vara större och fler antal 
deltagare, Ejvegård (2009) skriver att enkätundersökningar under 40 
respondenter förlorar sin reliabilitet, därför kan även 50 respondenter anses 
vara ett begränsat antal för att dra generella slutsatser. Ejvegård (2009) 
menar även att frågeformulär med angivna svarsalternativ kan ge en 
styrande bild av verkligheten. Enkäten skickades ut till ca 700 personer på 
Facebook, bortfallet blev ca 650 personer vilket kan anses vara mycket, 
men med förutsättningarna på Facebook är det ändå ett godtagbart resultat.  
För att förbättra enkäten kunde en reliabilitetsprövning gjort på frågorna. 
Demografiska frågor kunde ställts för att kunna jämföra resultat mellan 
olika grupper.   

Det finns även en riskfaktor att respondenterna inte tog 
enkätundersökningen på allvar och därför hade enkätundersökning mot en 
fokusgrupp varit att föredra.  

I den visuella innehållsanalysen analyserades de sociala företagen endast 
av två personer med grafisk utbildning vilket ger ett resultat som inte är 
generellt och resultatet har därför inte hög reliabilitet. Den visuella 
observationen kunde även innehålla fler företag för att få en bredare bild av 
dagens läge.  

Testing 2 genomfördes endast med uppdragsgivaren. Att göra ytterligare en 
enkätundersökning, alternativt en fokusgrupp, hade varit att föredra för att 
återigen få åsikter från potentiella cafébesökare. Detta för att testa om den 
färdiga designen förmedlade rätt känsla.  

Rapporten skulle även kunna baseras på fler intervjuer med personer med 
erfarenhet av socialt företagande. Därmed skulle en bredare bild ges eller 
en förstärkt åsikt av intervjun med Dalakuben.    
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4. Sammanfattande diskussion 
och slutsatser  

Syftet med studien var att på en klarare bild av hur företag med sociala mål 
väljer att profilera sig. Huvudsyftet med studien var att skapa en visuell 
identitet till Café Forsnäs ASF som förmedlar företaget värdeord och 
vision.  

Genom en intervju med ett etablerat socialt företag kunde vi se att Florén 
och Moréns (2015) tes även stämde på företag med sociala mål. Mindre 
företag lägger oftast inte fokus på det visuella och anser inte heller att det 
är av större vikt. De förlitar sig istället på nätverk och eventuellt rykte.  

U.Lindblom beskriver hur det är viktigt för ett socialt företag att framstå 
strukturerat inför myndigheter och potentiella sammanarbetspartners. 
Florén och Morén (2015) menar att för att ett företag ska upplevas 
trovärdigt behövs det en tydlig och sammanhängande visuell identitet. 
Detta betyder att den visuella identiteten hos ett ASF ändå behöver 
prioriteras. 

I ett socialt företag är det viktigt att vara transparent och kommunicera ut 
sin vision och hur företaget arbetar för att få största möjliga förståelse från 
kunder till företaget. Hedin et al. (2015) menar att man kan motivera för 
kunderna att man tar social hänsyn och att medarbetarnas behov och 
utveckling går före lönsamhetskrav. I intervjun med personerna som har 
arbetsintegrerats konstaterande båda vikten av välkomnande och förståelse 
på praktikplatsen.  

Rapporten belyser vikten av transparens i ASF men inte hur transparensen 
bör förmedlas. Förslag på vidare forskning är att undersöka detta fenomen 
vidare. 

Café Forsnäs tycker det är särskilt viktigt att medarbetarna trivs på 
arbetsplatsen, det är det som är mest värdefullt för företaget. Hedin et al. 
(2015) förklarar att det är av stor vikt att medarbetarna känner sig nöjda 
med produkten eller servicen som utförs. Det är en viktig del i hur man 
upplever arbetsmiljön. Att få dessa två målen att gå hand i hand är därför 
av största intresse för ett socialt företag som arbetar med arbetsintegrering.  

U. Lindblom berättade att det är av vikt att medarbetare i sociala företag 
känner sig delaktiga och att de kan vara med och påverka företaget. Hedin 
et al. (2015) beskriver är det som utmärker sociala företag. Ett socialt 
företag kan därför låta den visuella identiteten vara under utveckling precis 
som företaget. Ett nyetablerat ASF bör tänka på sin visuella identitet för att 
framstå som trovärdigt och pålitligt mot myndigheter, samarbetspartners 
och kunder. Dock kan den visuella identiteten justeras och utvecklas för att 
ständigt vara relevant för visionen och medarbetarna. Om den visuella 
identiteten har en tydlig grunddesign behöver dessa justeringar inte vara 
märkbara för kunder till företaget.   

Genom enkätundersökningen fick vi värdefulla data över hur vi skulle 
fortsätta den visuella processen mot att förmedla rätt känsla för Café 
Forsnäs: ett medmänskligt, ekologiskt café på landet. I figur 26 visas den 
slutgiltiga logotypen. Bilderna valdes utifrån enkätundersökningen som 
speglade medmänsklighet, landsbygd och ett café på landet. Den visuella 
identiteten har en tydlig grund vad gäller logotyp, typografi, färg och 
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bildspråk. Den visuella identiteten kompletterades med illustrationer som 
vi och uppdragsgivaren anser förstärker budskapet för Café Forsnäs. 

4.1. Slutsats  
Genom undersökningen har vi lyckats ta fram en visuell identitet som både 
vi och uppdragsgivaren tycker speglar Café Forsnäs värdeord och vision. 
Visualiseringen av Café Forsnäs medmänskliga, ekologiska café på landet 
är bifogat i bilaga 7. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Visuell innehållsanalys 
Logotyperna till de företag som observerades.  

Rekommenderas: 

!  
http://rekommenderas.coop/sociala-foretag/ 

En trappa upp: 

!  
http://www.1trappaupp.se/ 

Basta: 

!  
http://basta.se/ 

Blå Vägen: 

 
http://www.blavagen.nu 

Bönorna: 

!  
http://bonorna.se/  
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Blekinge natur och kulturvård: 

!  
http://www.blenk.se/kaffestugan-2/ 

Glöden:  

!  
http://www.gloden.se/om-oss/ 

Le mat: 

!  
http://www.lemat.se 

Palla: 

!  
http://palla.se 

Glimten Idre:  

!  
http://www.glimten-idre.se/ 
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Bilaga 2 – Enkätundersökningen 
Enkät till angivna målgruppen cafébesökare

!

!
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Bilaga 3 – Resultat enkätundersökning 
Resultat av enkäten 

!  

Fråga 2  

!  

Fråga 3  

!  
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Fråga 4  

!  

Fråga 5  

!  

Fråga 6  

!  

Fråga 7  

!  
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Bilaga 4 – Semistrukturerad intervju Café Forsnäs 
Sammanfattning av intervjun med uppdragsgivaren Café Forsnäs.  

Vilken målgrupp vänder sig Café Forsnäs till?  

Myndigheter som placerar personer som står långt eller helt utanför 
arbetsmarknaden. Som t.ex. Arbetsförmedlingen. Och cafégäster. Men 
också dom som kommer och jobbar till viss del.  

Vad vill Café Forsnäs att deras logotyp och visuella uttryck ska 
förmedla?  

Att vi är ett café som arbetar miljömedvetet. Ett mysigt, hemtrevligt och 
ekologiskt café dit alla är välkomna! 

Vilka värdeord har Café Forsnäs?  

Något vi jobbar mot är medmänsklighet och allt vad det innefattar. 

 

Vad är Café Forsnäs vision?   

Vi strävar efter att jobba medmänskligt. Att skapa en arbetsplats där 
medarbetarna och besökarna trivs. Vi vill jobba med närodlade och 
ekologiska produkter och även stödja lokala företag för att få landsbygden 
och Skedvi att växa.  

Hur skulle du beskriva era tjänster?  

Tjänsten är att vi ger möjlighet till arbete för människor som står utanför 
arbetsmarknaden.  

Vilka är era främsta konkurrenter? 

Sociala företag har ju inte direkt några konkurrenter. Vi vill i alla fall inte 
tänka så. Det handlar mer om att samarbeta och hjälpa andra sociala 
företag i sånt fall.  
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Bilaga 5 – Semistrukturerad intervju Dalakuben 
Anteckningar från intervjun med Urban Lindblom på Dalakuben. 
Inspelning av hela samtalet finns hos författarna.  

Vad är Dalakuben, är det ett socialt företag? 

Det är ett ekonomiskt projekt. Arbetsintegrerande. Målet är inte 
ekonomiskt vinst. Sociala är i fokus men är inte ett socialt företag. Får 
utgår från den egna makten. Fristående från. Verksamheten har varit i fem 
år, samarbetar med kulturföreningar. Bildningsförbund, ska ha bildning.    

Transparens, visa att servicen kanske inte kommer vara den bästa? 

Hur har ni jobbat med det grafiska utseendet? 

En anställd grafiker nu, men innan dess hade de en logga och broschyr  

En workshop gjordes i dess i framtagande. Personal och grafiker tog fram 
det hela.  

Jobba med studenter och se vad som kan sammankopplas. 

Hur länge har logotypen funnits?  

Ca 2-3 år 

I det grafiska symboliserar ni något av era värdegrunder? 

Ja, den står för en hand som sträcks ut. 

Hur kommunicerar ni ut företaget? 

Medvetna med Facebook och hemsida 

Och fokus samtal samt kontaktnät och lokala media och radio, tidningar. 
Även lite affischer och planscher.   

Komplex med balansen, man vill göra nytt och gammalt mer fokus på det 
praktiska  

Har ni någon budget för kommunikation? 

Inte landat 

jobbar med olika kommunikation inom och  

Man samarbetar med andra helt enkelt med andra utomstående.  
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Det är bra om den som ska skapa det visuella får vara där och utforma på 
plats för att känna själen. 

Hur kommunicerar ni mot arbetsförmedlingen genom dalakuben?  

Ett nätverk av kontakter främst  

Men mot arbetsförmedlingen skriver man en enklare beskrivning, likt en 
receptbok på vad man kan göra. Förfrågan ökar i och med nyanlända 
nysvenskar. 

Grafisk formgivning bör finnas för att vara spännande utåt och man bör ha 
någon som hjälper till.  

När i processen kom er första grafiker in? 

Efter 2,5 år 

Innan hade de en egen enkel logotyp. 

Strategin genom logotypen 

Symbolik ville han ha med, ett hjärta med värme och händer som håller 
ihop och hjälper varandra  

Dialogen var viktig  

Varm färg röd, gammalt järn  

Falun med 

De ville Inte använda grönt pga att det jämförs ofta med partipolitik och 
miljö  

När Urban drivit ren affärsverksamhet så var han snabbare med namn och 
produkter för att snabbt vara i försäljning. Men i ett socialt företag är det 
inte det viktigast utan mötet och konflikten som är viktig. Symboliken 
kommer i samtalet och därav utformandet. 

Utvecklingen är noga i hur man ser men inte så mycket utåt utan inåt. ⅝ är 
kvinnor. Jämställdheten är viktig och ökar i företaget. Nästan lika i 
systemet, styrelse. 4 utrikesfödda. Urban känner utveckling med andra 
människor och olika kulturer. Man ska jobba inåt och sen utåt. Värdegrund 
först sen kommunicera dem utåt.   

! /!54 57



Bilaga 6 – Semistrukturerad intervju med 
arbetande hos etablerat företag med sociala mål 
När du fick välja praktikplats, hur valde du? 

Man 27: har jobbat för FN i Kenya och i England innan. fick tre alternativ 
av liknande organisationer av sin handledare i Sverige, ett i Borlänge; röda 
korset, ett i Stockholm; rädda barnen och ett i Falun; dalakuben. Han 
bodde med sin familj i Falun och studerade svenska i Falun så därför blev 
det dalakuben.   

Man 28: har i Syrien arbetat som snickare och drivit tre företag inom det, 
när han kom till Sverige sa han till sin handledare via arbetsförmedlingen 
att han ville snickra. Han fick ett alternativ att välja på och valde det.  

Innan du började jobba på dalakuben, vad fick du se av företaget? 
Spelade utseendet av företaget någon roll? 

Man 27: nej det som var viktigast var det som var lättillgängligt. En 
praktikplats betyder nya möjligheter ut i svenska samhället, har lärt sig 
mycket om Sverige och det svenska språket. Det är viktigt med praktik att 
de som jobbar med dem visar förståelse och hänsyn. På praktik lär man sig 
mer om Sverige än på sfi.  

Man 28: Nej, ville gå ut i jobb så fort som möjligt. Fick lära sig svenska på 
plats och inte gått på sfi. Har råkat göra en del missar då det är olika 
tillvägagångssätt i Syrien och i Sverige. Därför är det viktigt med tydlighet 
och utrymme att få göra fel för en som praktiserar  
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Bilaga 7 – Visuell identitet  
Uppslag ur visuella identiteten. 

!  
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