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Sammanfattning
I dagens medievardag blir rörlig bild allt mer vanligt. Fler satsar på att använda
video och för de som producerar film blir det därför alltmer viktigt att kunna
särskilja sig från sina konkurrenter med en visuell identitet. Föreliggande
rapport har utförts i samarbete med Rockmotion Film HB, ett bolag som
producerar filmer främst till kunder inom musik och nöjesverksamhet. Sedan
starten har Rockmotion Film saknat en komplett visuell identitet vilket är
nödvändigt för att upplevas som seriösa.
Syftet med studien har varit att skapa en ny visuell identitet och redesigna
befintlig logotyp baserat på Rockmotion Films kärnvärden och vision. Studien
inleddes med en semistrukturerad intervju med vår samarbetspartner för att ta
reda på nödvändig information om företaget. Vidare gjordes en visuell
innehållsanalys för att få en uppfattning om konkurrenternas visuella identiteter.
Genom enkätundersökningar och fokusgrupp har framtaget material testats för
att få fram ett slutgiltigt förslag.
Resultatet av detta examenarbete är en enkel och tilltalande visuell identitet som
överensstämmer med de framtagna kärnvärdena, personligt, ungdomligt och
professionalitet samt vår samarbetspartners vision kring den visuella identiteten.
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Telefon
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Abstract
The use of moving pictures has become far more common. Since more people
use moving pictures it has become more important for film producers to
distinguish themselves from their competitors with a visual identity. This study
has been conducted in collaboration with Rockmotion Film HB, a company
specialized in making videos for music and entertainment businesses. Since the
beginning Rockmotion Film have been missing a complete visual identity
which for a company is necessary to be seen as serious.
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necessary information about the company. In addition, a visual content analysis
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Bolhuis, de Jong och van den Bosch (2015) menar att ett företags visuella
identitet väsentligt bidrar till företagets representation ut mot världen. För
att skapa ett bra varumärke krävs därmed en tydlig visuell identitet. Ett
företag som har en konsekvent visuell identitet upplevs som mer trovärdigt
och har större sannolikhet att bli anlitade än företag som inte har det
(Florén & Morén, 2015).
Föreliggande rapport har genomförts i samverkan med Rockmotion Film
(RF) som är ett filmbolag baserat i Borlänge, Dalarna. Företaget består av
tre vänner som tillsammans driver företaget sedan 2014. Tanken med RF
var att få arbeta med film professionellt och inte bara som en hobby. Till en
början producerade de endast sina egna sketcher men övergick sedan till att
producera filmer åt kunder enligt J. Dahlberg, en av delägarna (personlig
kommunikation, 5 mars 2018).
Kärnan i RF:s verksamhet är att skapa film i samspel med musik. Flera av
deras arbeten är skapade med musiken i fokus, där musikvideos,
evenemangsvideos och konceptvideos är det som produceras. J. Dahlberg
(personlig kommunikation, 5 mars 2018) menar att deras kunder främst
finns inom musik- och nattklubbsbranschen. Enligt T. Nyquist, en av
delägarna (personlig kommunikation, 15 februari 2018) särskiljer sig RF
mot sina konkurrenter då de är det enda filmbolag i Dalarna som
specialiserar på att producera resuméer för nattklubbar.
I dagsläget har RF varken en tydlig visuell identitet eller en hemsida som
kan användas för att visa upp sina arbeten och locka nya kunder till
företaget. M. Nordström, en av delägarna (personlig kommunikation, 11
februari 2018) hävdar att eftersom de saknar en tydlig visuell identitet,
finns det ingen röd tråd när det kommer till att kommunicera ut budskap
rent visuellt.

1.2 Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att ta fram en visuell identitet som
sammanfattas i en grafisk manual samt redesigna den befintliga logotypen
till Rockmotion Film. Utöver det är syftet även att skapa en mockup på
hemsidan baserat på den framtagna visuella identiteten.

1.3 Kunskapsläge
1.3.1 Visuell identitet
Bergström (2016) skriver att en visuell identitet är ett företags identitet och
vision översatt till ett visuellt språk. En bra visuell identitet förmedlar
företagets identitet, d.v.s. deras historia och kultur, men den ska också
förmedla företagets vision, d.v.s. vart de vill komma. Lipe (2006) anser att
ett företags visuella utseende måste vara konsekvent och genomgående i
alla medier, tryckt som digitalt. Är det visuella materialet konsekvent och
genomgående får företaget starkare igenkänningsbarhet och ett mer
professionellt utseende.
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Den visuella identiteten brukar samlas i en grafisk manual och innehåller
regler som beskriver användandet av ett företags logotyp, typsnitt och färg
som används i det grafiska material företaget producerar.

1.3.2 Logotyp
En logotyp är kärnan i ett företags visuella identitet, den ska kommunicera
med företagets affärsidé och kultur. En logotyp ska skapa tillit och
förtroende genom dess användning och dess viktigaste egenskap är att
skilja sig från mängden (Bergström, 2016).
Airey (2015) visar på att en logotyp kan skapas av vem som helst, men för
att ta fram den rätta logotypen krävs det mer. Därför har Airey
sammanställt en lista som omfattar sju punkter en logotyp bör följa för att
hålla i längden:
•
•
•
•
•
•
•

Håll det enkelt – Den enklaste lösningen är oftast den mest
tydliga.
Gör den relevant – Logotypen måste vara lämplig för vad
företaget identifierar sig med.
Införliva tradition – Gör den tidlös. Trender kommer och går.
Sträva efter tydlighet – En tydlig design når fram och blir lätt
igenkänd från mängden.
Minnesvärd – Ett första intryck har stor betydelse, mottagaren har
endast några få sekunder på sig att minnas vad de precis sett.
Tänk litet – Logotypen måste fungera oavsett storlek. Även
mindre detaljer ska synas i det allra minsta storleken så väl som
stort.
Fokusera på en sak – Genom att fokusera på en sak hjälper det till
med att sticka ut från mängden och den blir lättare att tolka.

Tero (2012) menar att en grafisk symbol i samband med logotypen stärker
varumärket och ger en speciell uppmärksamhet som mottagaren lätt känner
igen och associeras med företaget. Wheeler (2013) använder begreppet
signatur för att beskriva kombinationen mellan logotyp och symbol (se
figur 1).

Figur 1

Illustration av en signatur enligt Wheeler (2013).

Airey (2015) menar att för en designer är det mer givande att göra arbetet
från grunden. Eftersom att ett etablerat företag måste ta hänsyn till det som
redan finns. Att ta reda på varför ett företag vill göra om en identitet är
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viktigt att ha i åtanke vid skapandet av den nya identiteten. I en intervju av
Camilla Buch säger Emma Taijou, vd för Lobby Design, att det inte är ett
alternativ att skippa den strategiska processen då den ger värdefull
information om företaget och vad kunden vill få ut med en redesign (Buch,
2018). Airey tillägger även att alla beslut som kretsar kring en redesign tar
upp mycket tankeverksamhet, diskussion och tid. Vidare menar Emma
Tajiou att en långsiktigt hållbar identitet eller varumärke bör ha någon form
av analys som grundarbete för designen.

1.3.3 Typsnitt och typografi
För att stärka företagets profil menar Heine (2005) att antalet typsnitt bör
begränsas. De typsnitt som används bör vara vanliga i det anseendet att de
inte har några uppseendeväckande eller störande detaljer. Vidare menar
Heine att ”hustypsnitten” ska fungera för alla typer av trycksaker. Genom
att konsekvent använda sig av hustypsnitten stärks identiteten.
Wheeler (2013) beskriver en ordbild som ett fristående ord eller fler
fristående ord som förknippas med ett företagsnamn. Många ordbilder
består av ett läsbart ord med en distinkt igenkänning och bör ha inslag av
abstrakta eller beskrivande element som lätt kan kännas igen. Till exempel
det distinkta lutande E som finns i logotypen Dell.
Xu, Chen och Liu (2017) menar att uppfattningen av ordbilden skiljer sig
beroende på om ordet är skrivet med gemena eller versala bokstäver. Deras
studie visar på att en versal ordbild har kraft att fånga uppmärksamheten
lättare än en gemen ordbild, medan den gemena ordbilden ger ett intryck
av vänlighet.
För att skapa god typografi är läsbarheten viktigt. Bergström (2016) hävdar
läsbarheten är beroende av konstrasten mellan bokstäver och bakgrund.
Bergström menar dessutom att en formgivare bör undvika kombinationer
av komplementfärger som kan störa varandra och allt för oroliga bilder
som bakgrunder till länge textstycken.

1.3.4 Kulör
Kulörer är en slags visuell information som väcker känslor, associationer
och som får människor att reagera (Borgström, 1996). I en studie gjord av
Clarke och Costall (2008) där färgassociationer kartlades fann de att
kulörer kan ge upphov till olika känslor, bland annat att röd kan ge upphov
till känslor som passion, ilska och kärlek. Vidare nämner Clarke och
Costall att kulörerna blå och grön har lugnande effekter och som kan göra
en person bekväm. Olesen (n.d.) har sammanställt en lista på vilka känslor
specifika kulörer bland annat kan ge associationer till:
•
•
•
•
•
•

Röd – styrka, passion, energi.
Gul – optimism, lycka, hopp.
Grön – miljö, ungdomlighet, kraft.
Blå – fred, lugn, självsäkerhet.
Lila – kunglighet, prestige, vishet.
Orange – energi, värme, expansion.

Olesen (n.d.) skriver vidare att kulören svart är en kraftfull kulör som gör
att andra kulörer står ut mer. Valet av kulör när det kommer till en grafisk
profil är därför viktigt på grund av de känslor som associerar med de valda
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kulörerna (Bergström, 2016). Behovet att få fram rätt känsla hos kunder
gör valet av kulör till en väsentlig del av arbetet.

1.3.5 Bildmanér
Pettersson (2003) menar att valet av ett bildmanér kan påverka uppfattning
om innehållet i ett budskap. Flera egenskaper har betydelse för hur vi
upplever en bild, exempelvis bildens storlek, form, färg och beskärning.
Pettersson menar även att såväl texter som bilder kan ha olika stilar, men
för att höra samman används ett bildmanér där det enkelt ska gå att se
samband mellan bilderna. Bilder ska vara relevanta för situationen och
anpassade till målgruppen. Utformningen av bilden styrs av vilken kontext
den presenteras i (Pettersson, 2001).
Trovärdigheten hos en bild är ytterst beroende av olika faktorer, relationer
till sändaren, budskapet, mediet, kontexten och mottagaren. Att kunna
tolka, uppfatta och förstå bilder är även viktiga faktorer i samband med
trovärdigheter hos en bild. Trovärdighet är viktigt i ett bildmanér, för om
det saknas kan mottagaren få en negativ syn på det mottagaren vill
förmedla (Pettersson, 2001). Något som även kan påverka uppfattningen av
en bild är hur bilden är framställd. När en bild bedöms finns det fler
aspekter som påverkar bedömningen, som färg, djup, ljus och komposition
(Bergström, 2016). Smajic (2011) nämner ytterligare faktorer som
påverkar: vilka motiv, på vilket sätt, studio eller utomhus, naturlig eller
studiobelysning, långt eller kort skärpedjup, svartvitt eller färg för att
nämna några. För att igenkänningsbarheten ska bli effektiv bör dessa
faktorer finnas i åtanke vid skapandet av ett bildmanér.

1.4 Hemsida
Woods (2014) menar att varje sida på en hemsida ska ha ett tydligt syfte
och att kommunikationen är distinkt för att besökaren enkelt och snabbt
ska hitta det den eftersöker. Vidare menar Woods att hemsidor besöks från
flera olika typer av enheter, därför bör hemsidan vara optimerad för flera
slags enheter, speciellt för mobiler.
I en artikel från 2016 har Shoaf (2016) sammanställt de tio mest populära
typsnitten som användes på webben 2015. Av de tio typsnitt som använts
mest var nio av dessa sanserifer. Typsnitt är dock inte den enda aspekten
för att användarvänligheten på en hemsida ska vara bra. För att en besökare
ska vara nöjd gäller det att användaren når sitt mål när de besöker
hemsidan på ett effektivt sätt. Innehållet och designen bör vara konsekvent
och följa samma regler för att användaren ska känna igen sig och komma
ihåg företaget (Gröndahl, 2016). I och med att ett företag ska skapa
igenkänningsbarhet bör därför en hemsida tala samma språk som övrigt
grafiskt material för att bygga en stark image till företaget (Wheeler, 2013).

1.5 Problemformulering med frågeställningar
I Dalarna finns ett flertal bolag som på något sätt sysselsätter sig med
filmproduktion. Sörensen (2016) menar att medievardagen har blivit allt
mer rörlig då flera av de stora sociala medierna prioriterar video allt mer i
sina flöden. Mackhé (2016) bekräftar också att det satsas allt mer på rörliga
media. Med en allt större efterfrågan på video blir det viktigare för
filmbolag att kunna särskilja sig med sin nisch och visuella identitet från
konkurrenterna. RF saknar i dagsläget en tydlig visuell identitet. Detta i sig
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blir ett problem eftersom Florén och Morén (2015) pekar på vikten av att
ha en konsekvent visuell identitet.
RF:s enda kännetecken idag är deras filmmanér och logotyp. Airey (2015)
hävdar att en logotyp ska fungera väl över tid för att skapa igenkänning,
men den ska även fungera bra tekniskt. Logotypen RF använder idag, se
figur 2, är enkel men i allt för små storlekar tenderar den att bli oläslig och
osynlig. Elementet ”film” i logotypen har en för liten typgrad och ett alltför
tunt typsnitt som bidrar till att elementet har en svag synlighet när
logotypen skalas ner.

Figur 2

Rockmotion Films logotyp.

Följande frågeställningar har därför tagits fram för att lösa föreliggande
problem:
•
•

Vilka är Rockmotion Films kärnvärden och hur bör den visuella
identiten se ut för att reflektera dessa?
Hur bör logotypen redesignas för att fungera väl oavsett storlek i
tryck och digitalt?

1.6 Avgränsningar
På grund av arbetets omfattning har en komplett webbsida inte skapats,
däremot har en mockup baserat på den grafiska manualen arbetats fram.
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2 Metod
2.1 Litteratursökning
Litteratursökningen genomfördes med hjälp av litteratur från Högskolan
Dalarnas bibliotek i Borlänge. Förutom tryckt litteratur söktes även
litteratur online via Summon, DiVA och Google samt deras tjänst Scholar.
Sökord som användes online var bildmanér, brand identity, brand
perceptions, color connotation, color connotations, corporate identity,
corporate visual identity, graphic profile, how to write copy, imagery,
kulör, logotype, seriff, text character, text language, text personality,
text+personality, vad är kulör, webpage, what makes a good website och
wordmarks.

2.2 Tillvägagångssätt
Till den grafiska arbetsprocessen användes Sless sjustegsmodell, se figur 3.
Sless (2008) menade att modellen lämpar sig bra för framtagning av
visuellt material då Sless hävdat att den förbättrar ett företags
kommunikation mot allmänheten.
Sless (2008) pekade på att flera företag många gånger utelämnat steg 4
(testa) som innebär att materialet testats. Han menar därför att steget testa
bör finnas med i flera steg av processen och inte bara när prototypen är
gjord. De sju steg som ingår i modellen är undersöka, benchmarking,
prototyp, testa, förfina, implementera och utvärdera.

Figur 3
•

•

•

•
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Sless sjustegsmetod (Sless, 2008).
Undersöka – Studien inleddes med en semistrukturerad intervju
med vår samarbetspartner för att få mer konkret information och
bakgrund om företaget, uppdraget, värdeord samt vision för
framtagning av en visuell identitet. Frågor kring förväntningar och
egna förslag från kunden diskuterades även under intervjun.
Benchmarking – För att få en djupare förståelse och kunskap om
branschen gjordes en visuell innehållsanalys av företagets
konkurrenter där signaturer, hemsidor, färg och typografi
undersöktes.
Prototyp – Utifrån riktlinjer och vision från intervju med kund
samt visuell innehållsanalys av konkurrenter kunde
designprocessen påbörjas och skisser togs fram, en redesign av
logotyp och skapandet av en visuell identitet.
Testa 1 – Materialet som skapats utifrån skisser och prototyper
sattes ihop till en enkätundersökning för att testa det grafiska
materialet på RF:s kunder samt filmstudenter.

•
•
•

Förfina – Utifrån svar från enkätundersökning 1 gjordes
justeringar i materialet.
Testa 2 – Efter justeringar i materialet användes en fokusgrupp för
att testa en sammansättning av materialet.
Implementera – Utifrån resultatet från fokusgrupp
sammanställdes materialet till en grafisk profil och en grafisk
manual skapades till RF samt mockup på hemsidan skissades fram.
Alla steg i processen är viktiga för ett lyckat resultat. På grund av
givna tidsramar har vi inte genomfört steg 7 (utvärdera).

2.2.1 Undersöka
En semistrukturerad intervju genomfördes med RF för att få en klar bild
över uppdraget, företagets bakgrund och kärnvärden, intervjun finns
transkriberad i bilaga 1. Ryen och Torhell (2004) skriver att den
semistrukturerade intervjun är den mest utbredda intervjuformen. Den
semistrukturerade intervjun kännetecknas av att den på förhand har färdiga
huvudfrågor och teman, men tillåter att frågornas formuleringar och
ordningsföljd inte behöver följas i detalj.
Ryen och Torhell (2004) påpekade att en lyckad intervju bör följa en
generell mall, eller så kallad intervjuguide. McCracken (1988, refererad i
Ryen & Torhell, 2004) antydde att en intervjuguide bör innehålla frågor om
biografiska data, “rundtursfrågor”, dvs vad intervjuaren vill fråga om samt
sufflörsord som ska inkludera kontraster, “kategorier”, speciella händelser
samt självdrivande strategier.
Till intervjuguiden använde vi öppna frågor för att få djupare svar och
reflektioner av de som intervjuades. Krag Jacobsen (1993) menade på att ju
fler svarsmöjligheter som finns, desto mer öppen är frågan. En öppen fråga
tillåter ett oändligt antal svarsalternativ vilket föredrogs då det gav oss en
chans att bättre förstå bakgrunden till uppdraget och vad RF önskade med
sin nya identitet. Användningen av öppna frågor blev relevant när Airey
(2015) påpekade att en designer bör ta reda på så mycket information som
möjligt innan en redesign sker.

2.2.2 Benchmarking
En visuell innehållsanalys genomfördes för att kartlägga konkurrenters och
liknande verksamheters signaturer och hemsidor. Van Leeuwen & Jewitt
(2001) menade att en visuell innehållsanalys är till för att bryta ner det
visuella innehållet till mindre element för att hitta detaljer och specifika
egenskaper i innehållet som analyserats.
Vid tillfället för intervjun med vår samarbetspartner frågades RF om de
hade några tydliga konkurrenter varpå de endast kunde uttala två företag.
Eftersom de ansåg sig så pass specialiserade på ett område fick vi därför
söka efter företag med liknande verksamhet att ha med i omvärldsanalysen
för att få ett större underlag att grunda designen på.
De företag som ingick i analysen valdes genom att söka på tjänsten Alla
Bolag samt sökmotorn Google. Kravet var att företagen antingen skulle
vara ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, befinna sig i
Dalarna, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle eller Uppsala samt ha både en
hemsida och en signatur. Sökord på Alla bolag var film och video. För att
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precisera resultaten avgränsades vilken bransch som företagen var
verksamma i till media med hjälp av Alla Bolags sökmotor. För Google var
sökorden produktionsbolag Dalarna, produktionsbolag Gävle,
produktionsbolag Karlstad, produktionsbolag Örebro, produktionsbolag
Uppsala och produktionsbolag Västerås. Signaturerna hämtades från
respektive företags hemsida. Totalt analyserades 20 signaturer och
hemsidor. De företag som analyserades var Backa Studios, Cinemavision,
Fiktion Media, Grey Owl Pictures, JN film, LDL Media, Link Film, Make
My Day, Marilyn Film, Matiné, Pablo Diablo, Prolounge, Rekka Film,
Squidpop, Storisell, Stratos Cinema, Videá AB, Watermark Media Lab,
Wizworks och Year Zero. Se bilaga 2 för de signaturer och hemsidor som
analyserats.
Kategorierna som användes i analysen valdes för att få en relevant
överblick av de analyserade konkurrenterna, och vad som antogs vara
typiskt för filmbranschen. Som tidigare nämnt i kunskapsläget anses
signaturen vara den viktigaste varumärkesförmedlaren, men även färg och
typsnitt var av betydelse. Därför valdes följande kategorier:
•
•
•

Färg
o Dominerande färg
o Antal färger
Typsnitt
o Typsnittklass
o Ordbild
Symbol
o Förekomst av symbol
o Beskrivning av symbol

För hemsidorna var kategorierna:
•
•

Färg
o Antal färger
o Vilka färger som används
Typsnitt
o Antal typsnitt
o Typsnittsklass
o Vilket typsnitt som används

2.2.3 Prototyp – Utkast 1
Till det första utkastet skissades ett femtiotal symboler fram av vilka tio
valdes ut av oss och blev presenterade för RF. Skisserna grundades på
information från RF samt deras verksamhet, samtliga skisser finns att se i
bilaga 2. Av presenterade symboler ombads RF välja ut tre symboler att gå
vidare med. I utkast 1 togs även tre förslag på typsnitt fram.

2.2.4 Prototyp – Utkast 2
I det andra utkastet ritades utvalda symboler från utkast 1 digitalt.
Tillsammans med symbolerna togs även tre olika förslag på en redesignad
logotyp fram. Här valdes även fem förslag på komplementfärger utifrån RF
och vårt tycke baserat på resultat från den visuella innehållsanalysen och
vår samarbetspartners kärnvärden. Prototyperna från det andra utkastet
användes sedan som grund för test 1.
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2.2.5 Test 1
I test 1 genomfördes två enkätundersökningar på det framtagna materialet
från utkast två i syfte att ta reda på hur väl prototyperna stämde överens
med RF:s kärnvärden. Urvalet till den första enkätundersökningen bestod
av kunder till RF och skickades ut av RF själva samt av oss själva via
Facebook Messenger till de kunder vi fått kontaktuppgifter till. På grund av
lågt deltagande skickades en ny justerad enkätundersökning ut till
mediestudenter vid Mediehuset, Högskolan Dalarna via Mediehusets
Facebookgrupp. I gruppen fanns vid tillfället för enkätundersökningen
omkring 750 medlemmar. När vi skickade ut enkäten önskade vi svar från
de som läser film, manus eller audiovisuella produktioner men eftersom
gruppen har medlemmar från Mediehusets alla program samt alumner var
därför urvalet mindre än 750 personer. Totalt deltog 12 respondenter i den
justerade enkätundersökningen.
Enkäten bestod av både öppna frågor och frågor med Likertskalor från 1
till 4 där deltagarna fick bedöma hur väl materialet stämde överens utifrån
de kärnvärden som tagits fram. Ejlertsson (2014) förklarade att valet av
frågor med jämnt antal svarsalternativ gör att respondenten måste ta
ställning till frågan till skillnad från frågor med ojämnt antalsvarsalternativ
där det finns fallgropar där respondenten har möjlighet att välja ett neutralt
svar. Av den orsaken valde vi att använda svarsalternativ 1 till 4 för att
undvika neutrala svar. Yin (2013) menade att forskning som framhäver
respondenternas åsikter och olika synsätt gör att en undersökning blir
kvalitativ, därför ställdes frågor med obligatoriskt skrivsvar för att lyfta
fram respondenternas personliga åsikter. Enkäten genomfördes med hjälp
av Google Formulär, sammanställningen av enkäten skedde i Microsoft
Excel. Se hela enkätundersökning 1 i bilaga 4.

2.2.6 Förfina – utkast 3
I det tredje utkastet togs förslag fram på hur de olika komponenterna kunde
se ut tillsammans utifrån svaren från enkätundersökningen och RF:s
önskemål. Två olika manér med flera variationer arbetades fram för att
testas i test 2.

2.2.7 Test 2
En fokusgrupp bestående av tre grafiska design-studenter som har läst film,
sattes samman för att testa det framtagna materialet på det visuella
uttrycket, utifrån de delar som valdes från enkätundersökning 1 samt av
RF. Obert och Forsell (2000) pekade på att en fokusgrupp är ett effektivt
sätt att samla en mindre grupp människor för diskussion och för att skapa
nya perspektiv utifrån framtagna frågor. En fokusgrupp gav upphov till
kvalitativa och konkreta svar, samt gav utrymme för egna synpunkter och
värderingar från deltagarna. Den framtagna fokusgruppen fick till en
början se två olika manér på det grafiska materialet. De två manéren
analyserades sedan individuellt. Fokusgruppen spelades in via
ljudupptagning för att i efterhand kunna analysera diskussionerna och
svaren från deltagarna.

2.2.8 Implementera – slutgiltigt designförslag
Det slutgiltiga designförslaget sattes samman efter återkoppling från
fokusgruppen. Alla delar i den grafiska profilen sattes samman till en
grafisk manual. I det här steget skapades även en mockup på hemsida.
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3 Resultat och diskussion
3.1 Undersöka – semistrukturerad intervju med
samarbetspartner
I den semistrukturerade intervjun som genomfördes med RF framkom det
att de vill uppfattas som ett företag som är personligt och håller kontakten
med sina kunder även efter att ett jobb är färdigt. J. Dahlberg (personlig
kommunikation, 5 mars 2018) menade att de vill uppfattas som personliga
därför att de inte gör ett jobb och sedan lämnar. Istället vill de hålla
kontakten med sina kunder även när ett uppdrag är slutfört.
J. Dahlberg menade att RF försöker, och vill uppfattas som ett företag som
är professionellt och personligt, vilket de även ville att den nya identiteten
skulle genomsyra. J. Dahlberg önskade också att den skulle vara okonstlad,
men trots det bra.
Utöver teman som professionalism och personlighet kom det även fram ett
ungdomligt perspektiv som de vill spegla. J. Dahlberg menade att flera av
deras produktioner är ämnade för en ung målgrupp och är producerade för
att de ska kännas ungdomliga. De flesta som ser deras videos är enligt J.
Dahlberg mellan 16 och 30 år då deras videos främst är producerade för
nattklubbar och till unga artister.
I intervjun framkom det även att M. Nordström (personlig kommunikation,
5 mars 2018) upplevde deras kommunikation som spretande och
osammanhängande. RF var inte säkra på om de hade någon tydlig visuell
identitet, men en intressant tanke som kom fram var att de på ett sätt har en
röd tråd. J. Dahlberg hävdade att en stor del människor kan se om det är RF
som skapat en film, tack vare deras inarbetade stil som även återfinns i
deras stillbilder.
Vid vidare diskussion kom det fram att det enda som finns i deras visuella
identitet idag är deras logotyp. Enligt J. Dahlberg är logotypen det enda de
som företag kan lägga på en video som ska levereras till en kund, i och
med det har det inte blivit att de har något specifikt profiltypsnitt eller
specifika profilfärger. Logotypen som RF har idag önskade de att vi skulle
göra något mer med än bara ”Rockmotion Film”. J. Dahlberg menade att
det var viktigt för dem att få en symbol till logotypen för att lättare kunna
bli igenkända.
En annan intressant synpunkt som kom var att RF sedan tidigare haft en
hemsida, men enligt J. Dahlberg var den inte av godtagbar kvalitet varpå de
länkade om sitt domännamn till sin Facebooksida. T. Nyquist (personlig
kommunikation, 5 mars 2018) önskade att den nya sidan skulle innehålla
en portfolio för att visa deras arbeten samt en bloggfunktion för att de
enkelt skulle kunna göra uppdateringar när de är ute och arbetar.
Kontaktuppgifter och information om företaget var också önskvärt för att
varje person i företaget skulle vara enkelt att ta kontakt med.

3.1.1 Diskussion
Emma Tajiou (i en intervju av Camilla Buch) menade att ett företag som
gör en redesign eller uppdatering av deras identitet behöver göra en analys
för att ta reda på viktig information om företaget och vad de vill ha ut av en
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redesign (Buch, 2018). Vår studie ämnade att ta reda på RF:s kärnvärden
för att använda dem i utformningen av prototyper och testa hur väl
prototyperna upplevdes gentemot kärnvärdena. Baserat på de svar som
kom fram i intervjun ansåg vi att kärnvärdena i RF:s verksamhet är
ungdomlighet, personlighet och professionalitet, vilket även bekräftades av
RF.
Den mest intressanta synpunkten som kom fram i intervjun var J. Dahlberg
hävdade att personer kan se om det är RF som har producerat en film. När
vi undersökte RF:s sociala medier kunde vi se att flera av deras bilder är
utdrag från deras filmproduktioner. Förutom stillbilderna från deras filmer
fanns även ”bakom-scenerna-bilder” upplagt i deras sociala medier. Dessa
bilder ansåg vi också ha en egen stil, vad gäller färger, komposition och
kamerainställningar. Smajic (2011) menade att det finns flera faktorer som
påverkar ett igenkänningsbart bildmanér, däribland redan nämnda faktorer.
Eftersom J. Dahlberg hävdade att deras filmproduktioner känns igen och vi
anser att de bilder som RF lägger ut i sina sociala medier har ett tydligt
bildmanér vore det därför smart att använda sig av det bildmanér RF har i
den visuella identitet som ska arbetas fram.

3.2 Benchmarking – analys av konkurrenter
Under steget för benchmarking genomfördes en visuell innehållsanalys på
konkurrenters signaturer och hemsidor. Nedan presenteras först
innehållsanalysen för konkurrenters signaturer följt av analyserade
hemsidor.

3.2.1 Signatur
De mest dominerande färgerna bland analyserade signaturer var vitt följt av
svart, vilket tillsammans med grått motsvarade 60 % av alla signaturer, se
figur 4.
Dominerade färg i signaturer
Gul, 5%
Vit, 25%

Grön, 10%

Svart, 20%
Rosa, 10%
Röd, 10%

Figur 4

Blå, 5%
Grå, 15%

Diagram över vanligast förkommande färg i signatur.

Figur 5 visar att signaturer i en färg var mest förekommande.
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Antal färger i signatur
14
12
10
8
6
4
2
0

1

Figur 5

2

3

4

Diagram över antal färger i analyserade signaturer.

De flesta logotyper som analyserades använde sig av en linjär, se figur 6.
Att använda sig av flera varianter av typsnittsklasser förekom också, dock
inte lika vanligt förekommande.
Typsnittsklass i logotyp
12
10
8
6
4
2
0

Linjär

Figur 6

Seriff

Script

Övrigt Blandad

Inget

Förekomst av typsnittsklass i logotyp.

Av de signaturer som använde sig av en logotyp visar figur 7 att en versal
ordbild var mest förekommande. Åtta av 20 logotyper använde sig av
versaler.
Ordbild i logotyp
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Versaler

Figur 7
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Gemener Inledande
versal

Ordbilder i logotyper.

Båda

Ingen

3.2.2 Hemsidor
Figur 8 visar antalet typsnitt som förekom på hemsidorna som analyserats.
Sex av sidorna använde ett typsnitt, tolv av sidorna använde sig av två
typsnitt och två sidor använde sig av tre olika varianter av typsnitt.
Antal typsnitt per hemsida
14
12
10
8
6
4
2
0

Figur 8

Ett typsnitt

Två typsnitt

Tre typsnitt

Typsnitt per hemsida.

Figur 9 visar antalet färger som de analyserande hemsidorna bestod av. En
övervägande del av hemsidorna använde sig av tre färger. Fem av
hemsidorna använde antingen två eller fyra färger.

Antalet färger per hemsida
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figur 9

2

3

4

Antalet färger på hemsidor.

Figur 10 ger en överblick av vilka färger som hemsidorna använde utöver
svart, grått och vitt.
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Kulörer på hemsidor
Gul, 9%

Grön, 18%

Rosa, 9%

Turkos,
14%

Blå, 14%

Lila, 4%

Röd, 9%
Orange,
23%

Figur 10

Kulörer som användes, förutom svart, grått och vitt.

3.2.3 Diskussion
Analysen av signaturerna visade att de flesta hade en enfärgad signatur, där
60 % av dem antingen var i svart, vitt eller grått. En möjlig förklaring till
detta kan vara ett företagen vill sätta sina filmproduktioner i fokus.
Eftersom Airey (2015) menade att en signatur som är enkel i sin
utformning oftast är den mest tydliga kan detta också vara en orsak till att
de flesta signaturer är i en färg. Våra resultat visar att vi bör designa en
signatur i svart eller vitt dels för att de flesta analyserade signaturer är just
enfärgade, dels för att Airey (2015) menade att en enkel signatur oftast är
den som mest tydlig och minnesvärd. En signatur i svart eller vitt blir
också universell och enkel att använda tillsammans med alla slags färger
som kan förekomma i en video.
I de fall där en logotyp förekom i signaturen var ett linjärt typsnitt mest
förekommande. Att använda sig av flera varianter av typsnittsklasser
förekom också, dock ansåg Heine (2005) att ett företag som använder ett
begränsat antal typsnitt stärker sin identitet. Då flertalet företag i analysen
använde sig av en linjär och RF själva använt sig av en linjär tidigare ansåg
vi att den nya logotypen även den bör innehålla ett linjärt typsnitt. RF
antydde också själva att de inte vill ändra om sin logotyp alltför mycket,
vilket stärker användandet av en linjär i logotypen.
Vi ansåg det intressant att veta vilken typ av ordbild som var vanligast att
använda sig av i logotypen. Analysen visade att en versal ordbild var det
mest förekommande. Då Xu, Chen och Liu (2017) hävdat att en versal
ordbild har lättare att fånga uppmärksamhet tyder resultatet på att
logotypen för RF bör fortsätta att använda sig av versaler för att göra sin
signatur uppmärksammad.
På de hemsidor som analyserats var det tydligt att det var de linjära
typsnitten som dominerade. Våra resultat överensstämmer med Shoafs
(2016) resultat som visade att nio av de tio mest populära typsnitten på
webben 2015 var en sanserif. Av de 20 hemsidor som vi analyserat
använde 16 av dem sanserifer och resterande fyra innehöll både sanserifer
och seriffer. Anledningen till detta kan bero på att en sanserif syns bättre i
mindre storlekar på digitala enheter.
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Av de kulörer som presenterades i figur 10 observerade vi att de oftast
användes sparsmakat som komplementfärg på länkar, knappar och kortare
textstycken. Det var endast fyra av de analyserade hemsidorna, se bilaga 2,
som använde färg i någon större utsträckning som till exempel
bakgrundsfärg. Olesen (n.d.) menade att kulören svart var en kulör som får
andra färger att framträda, och på de hemsidor där svart användes som
bakgrundsfärg upplevdes både övriga kulörer men även företagens
filmproduktioner framträda mer.
Wheeler (2013) samt Gröndahl (2016) anser att en hemsida bör tala samma
språk som övrigt grafiskt material för att skapa en stark image. Eftersom
resultatet inte visar någon tydlig dominans för en specifik kulör, förutom
svart, vitt och grått kan det antas att valet av färg beror på hur företaget vill
profilera sig. Vi anser därför att val av färg kan ske efter RF:s kärnvärden.
Det resultat som framkommit i analysen över hemsidorna har gett oss en
översikt för hur både hemside-mockupen bör se ut, men även över hur
övrigt grafiskt material kan se ut. På grund av den stora användningen av
svart och vitt ansåg vi att de bör användas som primärfärger i visuella
identiteten.

3.3 Prototyp – utkast 1
3.3.1 Symbol
I det första utkastet började vi med att rita skisser på symboler. Inspiration
hämtades ifrån RF:s verksamhet och deras kärnvärden för att kunna göra
en unik symbol för företaget. Ett femtiotal skisser arbetades fram, men de
symboler som presenterades för RF visas i figur 11. Samtliga skisser finns
presenterade i bilaga 3.

Figur 11

Prototyper av symboler som presenterades för RF.

Prototyp 1 – tanken med symbolen var att framhäva ett paustecken i
bokstäverna R och F. Paustecknet skulle symbolisera att de ”fångar
stunder” som senare kan spelas upp igen. Vi ansåg att det blev en personlig
och professionell symbol som förankrades i deras verksamhet.
Prototyp 2 – med symbol två var tanken att få fram djup och utnyttja
negativt utrymme för att skapa en lekfull och ungdomlig symbol.
Prototyp 3 – med symbol tre var tanken att symbolisera ett R med två
playtecken för att på så sätt göra den personlig och ungdomlig.
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Prototyp 4 – tanken med symbolen var att leka med linjer och djup för att
skapa en symbol som är modern och unik och på så vis personlig.
Prototyp 5 – med symbol fem var tanken att förmedla RF:s verksamhet,
filmproduktion, detta genom en filmremsa som bildar bokstaven R.
Prototyp 6 – tanken med symbolen var att fånga det personliga i
verksamheten. Initialerna bildar ett fingeravtryck vilket skapar en personlig
och unik symbol.
Prototyp 7 – med symbol sju ville vi kombinera flera playtecken och
bokstaven R för att skapa en unik symbol.
Prototyp 8 – för symbol åtta var tanken likadan som för prototyp 4 men i
ett annat utförande.
Prototyp 9 – tanken bakom symbol 9 var att kombinera R och F, och
sedan ”klippa och klistra” med symbolen för att göra den personlig och
ungdomlig.
Prototyp 10 – tanken med symbol tio var att kombinera play och paus för
att framhäva film i samklang med musik. Symbolen bildar också ett F
vilket gör symbolen relevant för företaget.
Vår samarbetspartner valde ut tre symboler: 3, 5 och 10. De ansåg att dessa
tre symboler var relevanta för företaget och den bransch de är verksamma
inom.

3.3.2 Typsnitt
Montserrat, Biryani och Raleway (figur 12) valdes ut som lämpliga
profiltypsnitt då alla har en stor variation av vikter, och är gratis att
använda.

Figur 12
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Utvalda typsnitt.

3.3.3 Diskussion
När vi skulle påbörja skissandet av en symbol till RF började vi först med
att analysera verksamheten. Då flera av RF:s filmer är skapade med musik
i fokus fann vi play- och paustecknen gemensamt för både film och musik,
vilka användes som inspiration i några av prototyperna. Av de prototyper
som vi skissat på och som valdes ut av vår samarbetspartner kunde vi se att
de var mer tilltalande för RF eftersom vi hade en djupare tanke bakom
dem. Bergström (2016) menade att signaturen ska kommunicera ett
företags affärsidé. Med dessa symboler hade vi bättre lyckats med att få
fram deras verksamhet varför vi tror att dessa symboler uppskattades mer
av RF och därför blev valda.
Vid val av typsnitt ville vi från början använda oss av samma typsnitt RF
använt i sin logotyp som profiltypsnitt för den visuella identiteten, för att
inkludera igenkänningsbarheten från tidigare logotyp. Typsnittet som
användes i logotypen hette Coco Puff, men eftersom det saknade flera
vikter och hade varken gemena tecken, siffror eller stöd för å, ä och ö fick
vi lov att finna nya typsnitt. De typsnitt vi valde ut ansåg vi ha en liknande
utformning som Coco Puff men i och med att alla typsnitten hade en större
variation av vikter ansåg vi att de var bättre lämpade som profiltypsnitt
vilket också stöds av det Heine (2005) menade gällande ett företags
hustypsnitt.

3.4 Prototyp – utkast 2
3.4.1 Symbol
Figur 13 visar de digitaliserade symbolerna som vår samarbetsparter valde
ut. Under utkast 2 låg fokus på att skapa en bra harmoni i symbolerna samt
göra dem storleksoberoende.

Figur 13

Digitaliserade symboler.

3.4.2 Logotyp
I figur 14 visas de logotyper som presenterades som förslag för vår
samarbetspartner. Logotyperna bestod av samma typsnitt som föreslogs
som profiltypsnitt. Montserrat användes i logotyp 1, Biryani i logotyp 2
och Raleway i logotyp 3.
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Figur 14

Föreslagna logotyper.

3.4.3 Kulörer
Fem kulörer valdes ut för att testas som komplementfärg efter önskemål av
samarbetspartner och vårt eget tycke (se figur 15).

Figur 15

Kulörer som togs fram i utkast 2: röd, orange, djupblå, grön
och blå.

3.4.4 Diskussion
En av studiens frågeställningar behandlade hur logotypen bör redesignas
för att fungera väl oavsett storlek. För att åtgärda de problem som
logotypen hade ansåg vi att de delar som syntes allt för lite i små storlekar
behövde bli större samt få en tyngre vikt. Eftersom RF inte ville ändra på
logotypen alltför mycket, behöll vi samma utformning men förstorade de
kritiska delarna. Airey (2015) menade att en logotyp bör fungera i små
format och lösningen på problemet som den ursprungliga logotypen hade
blev att ha ”film” i samma typgrad som ”Rockmotion”. I och med att vi har
undersökt hur logotypen bör designas storleksoberoende var det även
viktigt för oss att designa symbolerna så de syns väl oberoende av storlek.
Då vår samarbetspartner ville att den visuella identiteten skulle förmedla
personlighet, ungdomlighet och professionalism samt att den skulle sticka
ut och fånga uppmärksamhet valde vi därför ut tre kulörer som stack ut och
som vi ansåg vara lämpliga i enlighet med det Olesen (n.d.) skrivit om
kulörer och dess associationer till känslor. Rockmotion Film hade
önskemål om att ha med en röd och blå kulör, varför en energisk röd och
djupblå kulör lades till som förslag att testas.

3.5 Test 1 – enkätundersökning
3.5.1 Typsnitt
Resultaten av enkätundersökningen från filmstudenterna visade att de
föredrog typsnittet Montserrat. Figurerna 16–19 visar vad respondenterna
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svarat utifrån RF:s kärnvärden. Ett av svaren från respondenterna visar en
motivering varför typsnittet Montserrat föredrogs:
”Skulle välja typsnitt 1 på grund av att den står ut och
ser professionell ut.”
Typsnitt – Personligt
12
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4
2
0
1

2
Montserrat

Figur 16
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4
Raleway

Hur personligt typsnitten ansågs vara.

Typsnitt – Ungdomligt
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Montserrat

Figur 17
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Hur ungdomligt typsnitten ansågs vara.

Typsnitt – Professionellt
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2
Montserrat

Figur 18
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3
Biryani

4
Raleway

Hur professionellt typsnitten ansågs vara.

Typsnitt som föredrogs
3
Montserrat
Raleway
9

Figur 19

Typsnitt som föredrogs av respondenter.

3.5.2 Kulörer
Av resultatet för de kulörer som presenterades i enkäten var det generellt
den gröna och blåa kulören som hade högst värden, se figur 20–23.
Kulörerna grön och orange ansågs vara mest personliga, medan kulören
grön ansågs vara ungdomlig och den blå ansågs vara professionell. Figur
23 visar att den gröna och blå kulören föredrogs av respondenterna. Det var
däremot tre av respondenterna som angav att de inte visste vilken kulör de
föredrog eller inte hade någon åsikt.
”Tror på den gröna. Röd, orange och blå hade kanske
kunnat vara ett alternativ, men anser att de är för
mörka och riskerar att se "B"- eller dåliga- ut på en
större yta.”
En av respondenterna kom med en generell kommentar kring färgerna,
men angav inte vilken färg den ansåg passa bäst.
”De färger som inte känns överanvänd eller skrikig, de
flesta färgerna fungerar beroende på hur resterande av
sidan ser ut samt hur företaget vill bli presenterade
på.”

Kulör – mest personlig
4
3
2
1
0

Röd

Figur 20
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Orange

Djupblå

Grön

Kulör som ansågs mest personlig.

Blå

Kulör – mest ungdomlig
8
6
4
2
0
Röd

Orange

Figur 21

Djupblå

Grön

Blå

Kulör som ansågs mest ungdomlig.

Kulör – mest profesionellt
8
6
4
2
0

Röd

Orange

Figur 22

Djupblå

Grön

Blå

Kulör som ansågs mest professionell.

Kulör respondenterna föredrog
3

1
2

Röd
Orange
Grön
Blå

3

Figur 23

4

Utan åsikt

Kulör som respondenter föredrog (en respondent föredrog två
kulörer).

3.5.3 Logotyp
En stor del av respondenterna föredrog logotyp 1, vilket även använde sig
av typsnittet Montserrat som i mångt och mycket föredrogs av
respondenterna. Bland svaren framkom det att övriga logotyper ”känns
mer som tidningsrubriker”. Logotyp 1 fick kommentarer som: ”ser
proffsig ut”, ”solid, bra tyngd och geometri” och ”framträder tydligt”.
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Logotyp som föredrogs
2
Logotyp 1

1

Logotyp 2
Logotyp 3
9

Figur 24

Logotyp som föredrog av respondenter.

3.5.4 Symbol
Från resultaten av symbolerna var det delade meningar om vilken symbol
som föredrogs. Symbol 10 uppfattades av respondenterna som ungdomlig
men även professionell och symbol 5 uppfattades som mer personlig.
Gällande symbol 3 varierade däremot resultaten bland respondenterna, se
figur 25–28. Resultaten mellan symbol 5 och 10 var mycket jämna (se
figur 28) och nedan är ett utdrag av svar från respondenterna som föredrog
symbol 5:
”Den är mest relevant i sammanhanget.”
”Man får en synlig bokstav att koppla till företaget och
även en koppling till vad de inriktar sig på.”
”Nummer två då man kommer ihåg den bäst och är
roligare än de andra.”
De respondenter som föredrog symbol 10 tyckte bland annat att den var
”helt enkelt snyggast”, ”stilren” och att ”den tilltalar”.
Symbol – Personlig
6
4
2
0
1

2
Symbol 3

Figur 25
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3
Symbol 5

4
Symbol 10

Hur personlig symbolerna ansågs vara.

Symbol – Ungdomlig
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Symbol 3

Figur 26
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Hur ungdomlig symbolerna ansågs vara.

Symbol – Professionell
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Symbol 3

Figur 27

3
Symbol 5

4
Symbol 10

Hur professionell symbolerna ansågs vara.

Symbol som föredrogs
1

Symbol 3

5

Symbol 5
Symbol 10
6

Figur 28

Symbol som föredrogs av respondenter.

3.5.5 Diskussion
Ett förväntat resultat var att typsnitten skulle få ett lågt resultat i hur de
uppfattades personliga på grund av deras raka karaktär. Heine (2005)
menade ju att ett företags hustypsnitt bör vara vanliga i det avseendet att de
inte har några uppseendeväckande eller störande detaljer vilket kan vara en
anledning till att de inte ansågs vara personliga. Flertalet av respondenterna
ansåg däremot att typsnittet Montserrat var både tilltalande och stilrent,
vilket förstärker det uttryck som RF vill spegla.
Kulörerna grön och blå var de kulörer som oftast i enkätundersökningen
fick mer svar och ansågs antingen vara mest professionell, personlig eller
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ungdomlig. För den orange kulören var det endast i frågan om vilken som
var mest personlig som den hade likvärdiga resultat med grön och blå. För
de kulörer vi testade stämmer därför resultatet till viss del överens med de
färgassociationer Olesen (n.d.) samt Clarke och Costall (2008) tagit fram.
Resultatet pekar därför på att någon av kulörerna grön eller blå borde
användas i den visuella identiteten.
Eftersom logotyp 1 upplevdes vara professionell och ansågs framgå tydligt
tyder resultaten på att logotyp 1 borde användas för att överensstämma
med vår samarbetspartners kärnvärden. Flertalet respondenter föredrog
också logotyp 1.
Det råder inget tvivel om att respondenterna ansåg att symbol 5 är kopplad
till vår samarbetspartner och dess verksamhet. I den semistrukturerade
intervjun beskrev RF att de i framtiden vill att deras marknadsföring ska
anses som stilren och enkel vilket till viss del överensstämmer med svaren
från respondenterna som föredrog symbol 10. Som redan nämnts i
litteraturöversikten menade Airey (2015) att en logotyp (= signatur) ska
sträva efter tydlighet, vilket av resultatet symbol 5 bäst ansågs göra.
Då resultatet av enkätundersökningen var jämnt bland symbol- och
kulörförslagen valde vi att fråga vår samarbetspartner vilken symbol och
kulör de tyckte passade bäst in på deras verksamhet. Det frågades även
vilken logotyp och typsnitt de föredrog att gå vidare med. Alla prototyper
presenterades för RF tillsammans med respondenternas åsikter om
prototyperna. RF valde efter intern diskussion symbol 10, logotyp 1,
Montserrat som typsnitt och den blå kulören.

3.6 Förfina – Utkast 3
I utkast tre arbetade vi fram två manér på hur den visuella identiteten kan
se baserat på de färger och typsnitt samt symbol och logotyp som valdes ut.
Två manér, med flera varianter, som kan ses i figur 29–32, arbetades fram
för att testas i test 2.

Figur 29
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Prototypförslag 1:1 och 1:2 på det visuella uttrycket.

Figur 30

Prototypförslag 1:3 och 1:4 på det visuella uttrycket.

Figur 31

Prototypförslag 2:1 och 2:2 på det visuella uttrycket.

Figur 32

Prototypförslag 2:3 och 2:4 på det visuella uttrycket.

3.6.1 Diskussion
Eftersom Bergström (2016) menade att den grafiska manualen beskriver
hur de olika delarna används, både enskilt och tillsammans ansåg vi det
viktigt att ta fram prototyper på hur signatur, typsnitt, kulörer och bilder
används tillsammans. Med de två manéren ville vi testa hur den visuella
identitetens alla delar samarbetar tillsammans. För det första manéret
arbetade vi med text på tonplattor och bild i bakgrunden då vi ansåg att det
då skulle vara lätt att se och tyda budskapet. För det andra manéret valde vi
att testa en större textstorlek utan tonplatta bakom texten. Med den större
texten ansåg vi att det också skulle synas, men ge ett mer ungdomligare
uttryck.
Då vi ämnade att se hur de olika delarna i identiteten arbetade tillsammans
utvecklade vi flera varianter av manéren. De olika varianterna hade
antingen svartvita eller färgade bilder och text samt tonplattor i de olika
profilkulörerna. Vi valde att använda ett flertal bilder, stillbilder såväl som
utdrag från RF:s filmproduktioner, för att vi skulle kunna se vilka bilder
som fungerade bäst.
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3.7 Test 2 – fokusgrupp med designstudenter
Test 2 inleddes med att visa fokusgruppen prototypförslagen 1:4 och 2:4
tillsammans. Av de två manéren som visades föredrog fokusgruppen till en
början manér 1 då de upplevde manér 2 som rörigt. De ansåg att manér 2
var coolt men för att synas ansåg de manér 1 som mest lämpligt. Vid vidare
diskussion av prototypförslagen 1:1–4 var det förslag 1:4 som prefererades.
Fokusgruppen ansåg att vit text på blå tonplatta var att föredra gentemot
svart text på blå tonplatta. De ansåg även att svartvita bilder var att föredra,
men bilder i färg kunde användas ibland.
Vidare lät vi fokusgruppen diskutera prototypförslagen 2:1–4 även om de
föredrog manér 1. Diskussionen gav värdefulla synpunkter på det visuella
intrycket, där förslag 2:2 ansågs som coolt men upplevdes rörigt på grund
av valet av typografi där texten ligger utanför bilden. Av den anledningen
prefererades text som linjerar med bilden för att ge ett mer stilrent uttryck
som RF önskade, som i förslag 2:4. Deltagarna gillade även de förslag med
ram runt om bilderna mer än de utan, och där föredrog fokusgruppen de
svarta ramarna då de gav ett fräscht intryck. Den vita ramen upplevdes av
dem som ett störande moment de ville skära bort. Det framkom också att
vissa av bilderna som användes i prototyperna upplevdes ha för hög
kontrast i förhållande till text och signatur.
När fokusgruppen fick se de två manéren ytterligare en gång tillsammans
föredrog de manér 2 hellre än manér 1. En kommentar var att förslag 1:4
upplevdes igenkännande och något som fanns sen tidigare. Förslag 2:4
ansågs också nu passa RF:s verksamhet, då det sammantagna intrycket från
att ha varit rörigt nu upplevdes komma från en musikvideo.

3.7.1 Diskussion
Resultatet har gett oss värdefull information om hur text och bild bör
sättas, men även hur övrigt grafiskt material och skiss till hemsidan kan se
ut. Av de bilder som ansågs ha för hög kontrast i förhållande till text och
signatur har också fått värdefull information. Bergström (2016) menade att
ljuset har en bidragande faktor vid bedömning av en bild, men även att allt
för oroliga bilder kan störa läsbarheten. Det tyder på att bilder som används
i det grafiska materialet inte bör ha en alltför hög konstrast. Därför blir
valet av bild viktigt för att budskap ska kunna bli förmedlade tydligt och
för att läsbarheten ska bli bra.
En synpunkt som kom fram gällande typografin var att rubriker som
innehöll för många tecken upplevdes röriga. Det tyder på att längden på
rubriken är en bidragande faktor till det upplevda intrycket. Då
fokusgruppen föredrog manér två ansåg vi därför att använda det manéret
för övrigt material i den visuella identiteten.

3.8 Implementera – slutgiltigt designförslag
Nedan finns ett slutgiltigt designförslag på den visuella identitetens olika
delar samt mockup på hemsidan presenterat. Den grafiska manualen finns
att läsa i sin helhet i bilaga 5.
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3.8.1 Företagssignatur
I figurerna 33 till 35 presenteras ett slutgiltigt designförslag på
företagssignaturen enligt vad resultaten från test 1 och vad vår
samarbetspartner föredrog. Tre olika varianter av signaturen skapades för
att göra den lämplig att använda i flera olika format. Symbolen ansågs vara
ungdomlig, både symbolen och logotypen ansågs vara professionella. Av
det resultatet som framkommit i undersökningarna tyder det på att den
slutgiltiga signaturen är den rätta för att reflektera kärnvärdena.

Figur 33

Slutgiltigt signaturförslag, stående format.

Figur 34

Slutgiltigt signaturförslag, avlångt format.

Figur 35

Slutgiltigt signaturförslag, liggande format.

3.8.2 Typsnitt
I figur 36 presenteras det slutliga förslaget på typsnitt som även används i
logotypen. Det rådde inga tvivel om att typsnittsförslag 1, d.v.s. typsnittet
Montserrat föredrogs av de flesta i test 1. Typsnittet ansågs vara
professionellt och till viss del ungdomligt. Montserrat var även det typsnitt
som RF föredrog.

Figur 36
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Slutgiltigt förslag på typsnitt.

3.8.3 Kulörer
De kulörer som presenteras i figur 37 är resultatet av genomförd studie och
ses som vårt slutgiltiga förslag på kulörer. Tidigt i processen kom vi fram
till att svart och vitt bör användas som primärfärger för att svart och vitt till
en stor del förekom bland deras konkurrenter, och för att dessa färger
användes av RF innan. Den blå färgen, som ansågs vara professionell och
personlig, men även ungdomlig, är tanken att användas som
komplementfärg till primärfärgerna.

Figur 37
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Slutgiltigt förslag på kulörer.

3.8.4 Mockup hemsida
Figur 38 och 39 visar förslag på mockup anpassad för webb och mobil som
arbetats fram utefter den framtagna grafiska profilen. Skisserna är ett
resultat av all information som framkommit i den visuella
innehållsanalysen och den feedback som vi fick på det grafiska material
som testades på fokusgruppen i test 2. Då Woods (2014) ansåg att en
hemsida idag bör fungera på alla slags bildskärmar, små som stora, är
mockupen framtagen för att fungera responsivt. Vi har också tagit hänsyn
till att besökaren enkelt ska kunna hitta det den söker efter genom tydliga
avsnitt på hemsidan. Förslagen i figur 38 visar hur hemsidan kan se ut på
en stor bildskärm men då designen är framtagen för att vara responsiv
kommer mockupen även fungera på mindre bildskärmar, vilket kan ses i
figur 39.
När vi vid tillfället för den visuella innehållsanalysen granskade
konkurrenternas hemsidor var en övervägande del av hemsidorna som
använde sig av sina filmproduktioner i designen. Vi avser därför att RF:s
filmproduktioner ska ha en betydande del hemsidans utseende för att visa
upp vad de gjort, och även för att göra hemsidan mer personlig, ungdomlig
och professionell. Eftersom ett flertal kunder till RF uppgett att de har en
egen personlig stil och filmerna är producerade för en ung målgrupp anser
vi att det blir ett gynnsamt tillfälle att knyta an till kärnvärdena
personlighet, ungdomlighet och professionalitet.
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Figur 38
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Mockup till hemsida, anpassad till webb.

Figur 39

Mockup till hemsida, anpassad till mobil.

3.9 Metoddiskussion
Att använda sig av Sless sjustegsmodell var ett bra sätt att arbeta på genom
hela processen, just därför att Sless (2008) menade att den är speciellt
framtagen för designarbeten. Processen gav en bra överblick genom alla
steg och underlättade för vad som behövde göras. För att få en passande
design valde vi att först undersöka uppdraget och sedan analysera
omvärlden för att kunna göra prototyper.
Eftersom RF har sin verksamhet i Dalarna, men med planer på expansion
valde vi att göra ett geografiskt urval på den visuella innehållsanalysen då
vi ansåg att det var relevant att se hur företag inom branschen ser ut
visuellt i Dalarna med omnejd. Därför valdes även företag som befinner sig
i närliggande större städer kring Dalarna.
Den främsta svagheten i denna studie var bristen på deltagande i studiens
enkätundersökning. Vi hade hoppats på att fler kunder till RF, som var vår
primära målgrupp att testa allt material på, skulle bidra med värdefull
information. Då det var svårt att få in tillräckligt med underlag till
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enkätundersökningen och eftersom underlag var behövligt för arbetets
fortgång valde vi att skicka ut enkätundersökningen till filmstudenter på
Högskolan Dalarna för att få någorlunda relevant återkoppling. Om allt
material blivit testat på vår samarbetspartners kunder kunde resultatet ha
blivit mer träffsäkert då kunderna har en relation till RF. Att testa materialet
på filmstudenter var ändå en bra lösning eftersom de i framtiden på något
sätt kommer arbeta med film, och på så sätt har en inblick i branschen. Vi
valde att ta med designstudenter som har läst film i fokusgruppen då vi
ansåg att det kunde leda till värdefull återkoppling på hur det sammansatta
grafiska manéret upplevdes samt hur det kunde förbättras.
Ytterligare en svaghet som kan påverkat resultatet är att mockupen för
hemsidan inte testades på grund av tidsbrist. Den mockup som skissades
fram av oss baserades på det resultat som kom fram i undersökningen.
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4 Slutsatser
Denna uppsats har undersökt vilka vår samarbetspartner Rockmotion Films
kärnvärden är och efter dessa skapa en visuell identitet. Det huvudsakliga
syftet med föreliggande arbete har således varit att arbeta fram och testa
den visuella identiteten. Resultaten tyder på att den visuella identitet vi
arbetat fram förmedlade kärnvärdena personligt, ungdomligt och
professionalitet.
Studien har också haft som syfte att ta reda på hur RF:s ursprungliga
logotyp skulle redesignas för att fungera väl oavsett storlek i tryck och
digitalt. Genom att logotypens alla kompententer blev lika stora ansåg vi
att den blev storleksoberoende. Resultaten visade dessutom att den
redesignade logotypen hade en bra tyngd och framträdde tydligt.
Vi har på grund av arbetets omfattning och tidsramar inte genomfört det
sjunde steget i Sless sjustegsmodell, utvärdera. En framtida studie som
utvärderar hur väl den visuella identiteten och hemsidan överensstämmer
med framtagna kärnvärden skulle vara av stort värde.
Trots att studien innehåller bristfälliga delar tyder ändå resultatet på att
studiens frågeställningar har besvarats genom den visuella identitet och
grafiska manual som skapats (se bilaga 5).
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Bilaga/Bilagor
Bilaga 1 – Transkribering av intervju med
samarbetspartner
Delar av intervjun har på vår samarbetspartners uppmaning exkluderats.
Så… Ja, vi får hoppas att det hörs här (i mikrofonen, reds anm)
Vi kan ju börja förklara lite hur den här processen kommer gå till.
Ja.
Ja precis. Vi kommer använda oss av något som heter Sless sjustegsmodell
och det betyder att vi kommer göra den här grafiska profilen i sju steg, så
att första är scoping, och det är vad vi gör nu. Vi kommer ta reda på vad det
är vi ska göra, alltså själva uppdraget och vad det är ni vill ha av det. Sen
Benchmarking, det är att vi gör en omvärldsanalys, alltså kolla upp
konkurrenter, så att om ni har några uttalade konkurrenter som ni vet nu
som vi kan använda senare.
Sen prototyping, det är då vi gör själva designen och efter det kommer ni få
lite förslag som vi kommer gå vidare med och de här förslagen kommer vi
sedan testa på folk och då vore det ju bra om vi testar det på era kunder
som ni har så att vi får deras input också. Och sen när vi fått feedback från
dem så kommer vi…
Sätta ihop allting och så…
Ja. Ändra om lite om vad de tycker och så. Och sen när det är klart så är
själva allting klart och då kommer det implementeras. Så att så kommer det
gå till.
Det låter ju väldigt strukturerat.
Ah jo.
Det gillar vi!
Det är mycket det här med det vetenskapliga… Ja, men om vi ska börja lite
med bakgrunden då!
Varför grundade ni hela…?
Företaget eller vadå…?
Ja eller ja, Rockmotion!
Företaget…?
Ja hur kommer det sig att ni grundade Rockmotion?
Ja…
Asså från början, vi, vi gick ju på NTI (Gymnasium,
reds anm) tillsammans. Eller jag och Thom gick i
samma klass på NTI där vi skapade ett litet kort
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företag, eller ett litet kort, eller ett litet kort
filmkollektiv! Ett filmföretag som heter Explosive
Coffee.
Mm…
En filmgrupp.
Ja men precis, ett filmkollektiv och gjorde komedi…
Komedisketcher och komedifilmer som var totalt helt
värdelösa! Finns än idag på Youtube, men kolla inte på
dem!
Sen så… Startade ju Thom, kom på idén att vi inte ska
hålla på med Explosive Coffee mer så 2014 kom vi
överens att vi skulle göra ett mer seriöst företag och
hålla på med det vi tycker om att göra, vilket är ju film
och jobba oss upp mot kunder.
Ja precis, vi valde att inte göra egna filmer, vi älskar ju
att göra egna filmer och det var det vi ville göra från
början. Men det är mycket roligare också att jobba med
kunder asså i verkliga livet också. Så valde helt enkelt
att börja, vi fick göra… vår första video var en… Me
The Tiger, vår lärare, ah ni vet vilka det är. Så vi
spelade in deras livespelning och efter det så fick vi ju
kontakt med Club Etage där vi började spela in gratis
åt dem först för att komma igång och få kontakter och
sånt där… Öh… grunden till varför vi startade det här
är för att vi tycker om film. Älskar att hålla på med
film.
Alltid positivt att tjäna pengar på det. Man vill ju leva
med det man tycker om att göra. Och vår passion är ju
att hålla på med film.
Sen… Det var ju ni som började med filmningen då
(Jesper och Thom, reds anm). Ni frågade ju mig om jag
ville vara med på den här Me The Tiger-spelningen så
det var ju där jag kom in. Jag gick ju en klass under er
på gymnasiet.
Men du var ju ändå med från början, från början, asså
från början räknar vi med vår första inspelning vi
gjorde. Sen startade ju vi några månader innan och
diskuterade, så att du var ju med och grundade skiten
också. I princip.

När vi hade handledning förut med vår handledare, dom satt och undrade
hur ni kom på namnet Rockmotion?
Asså det är bara en kul grej. Vi hade torsk på idéer och
ja, eller Thom hade torsk på idéer och vi ville bara
komma igång med någonting så att Thom körde en
namngenerator på internet. Sen har det ju bara växt
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fast, Rockmotion Film. Rock, motion film, asså det lät
bra. Men helt enkelt det var från en namngenerator, det
har ingen betydelse egentligen, men nu har det ju en
betydelse.
Det är ju en kul historia.
Ja jo, det är det!
Dom var lite nyfikna!
Vi grundade det här… och tog något
skitintellektuellt, såhär invecklat.
Andra världskrigets berg eller nåt såhär! Nej…! Det är
inget mer komplicerat än det.
Vilka kärnvärden har ni? Om ni har några få ord som beskriver er
verksamhet?
Ja, eh, jag vet inte… vi har väl på våran sticker. Jag vet
inte, det är något gammalt.
Eller vad tänker du?
Nej asså, med några få ord ska beskriva er verksamhet vad ni gör?
Jaha! Vi ska beskriva verksamheten!
Ja men det har vi typ som vi beskriver verksamheten på
Facebook, att vi gör musikvideos, och typ sånt eller?
Ja okej, ja men då är det väl musikvideos,
evenemangsvideos, konceptvideos, ehm ja och allt
möjligt.
Men vi gör väl främst, alltså, filmer i samspel med
musik. Det är det vi har riktat in oss lite mer på. Asså
mycket klippning till musik.
Vi gillar att skapa nånting, nånting, asså skapa en idé
till, sin egen idé med musik och kunna liksom, asså
väldigt mycket budskap. Vi älskar filmer med budskap.
Det är det vi är och står för. Och liksom med musik och
klippningen av film skapar ett budskap och någonting
viktigt. Vi är inte politiska någonstans.
Vi har fått några förfrågningar som innehåller politiska
värderingar, det har vi tackat nej till för att vi vill vara
neutrala.
Ah det är bäst att hålla sig neutral på det sättet.
Vilken målgrupp vänder ni er till?
Den är… Asså den största målgruppen är väl skulle jag
säga ungdom, typ, om man ska sätta ålder på det, 16
till 30. Sen har vi såklart våra morsor som alltid är
med! Som alltid finns där. Men 16 till 30, eftersom vi
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gör väldigt mycket ungdomlig, asså ungdomliga
musikvideos och det är nattklubber, eller ja nattklubbar.
Så… det är väl ungdomar!
Och mellanvuxna.
Hur vill ni uppfattas som företag? Alltså utåt?
Bra! Fantastiskt bra. Asså uppfatta, formulera…
Asså… Hur folk vill se på oss?
Ja!
Asså, vi samarbetar just nu med en tjej som heter Jana.
Hon valde oss för att hon ville ha mer personligt. Jag
vill uppfattas som ett företag som är personligt mot
våra kunder. Vi gör ju inte jobb och sen drar vi där
ifrån utan vi håller kontakten.
Vi vill inte vara någon som utför ett jobb bara, utan vi
vill, ja… Vara mer peronsliga så att folk känner sig
mer…
Asså, man blir mer bekväm med sina egna kunder och
kunderna blir mycket mer bekväma när dom har något
mer personligt med dom som gör deras filmer. Så det är
så jag skulle se oss på.
Kunder kanske kommer till er, men hur jobbar ni för att hitta kunder…?
Ehm… Om vi går från noll, våra allra första kunder
förutom Me The Tiger. För att hitta kunder så handlar
det om mycket kontakter, det handlar om vem du
känner, vem du pratar med, hur du pratar med folk.
Och för att komma in i den här branschen som vi har
kommit in i så har det varit väldigt mycket krog.
Väldigt mycket folk på krogen man känner, man känner
alla krögare, asså alla som äger nattklubbar och sånt
där. Och för att kunna hitta de människorna lär du
också kunna visa upp vad du har gjort, och vem du är
som person, hur du liksom sköter dig och sånt. Så det
är väldigt mycket krog.
Hur ser era framtidsplaner ut?
Hollywood! Nä, haha…
Jo men lite, man vill ju…
Det finns ju alltid stora drömmar om att kunna liksom
såhär få bygga upp en studio i Hollywood och ba
liksom vara där och köra. Vad vi egentligen vill göra,
störst, är ju egna filmer. Asså egna stora filmer liksom.
Producera kortfilmer och såna grejer.
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Vi asså… Baktanken med hela det här är väl att vi ska
kunna finansiera våra egna filmer i princip.
Ja men precis, att man har ett företag och ett
dotterbolag. Rockmotion kör liksom riktiga filmer
medan man har det där dotterbolaget som kör alla de
här krog, asså filmerna som finansierar de stora
filmerna är väl typ våra framtidsplaner.
Ni verkar ju ha rätt så stora planer, har ni några specifika kunder ni skulle
vilja jobba med?
Musik… Stora artister man vill jobba med.
Artister, asså antingen artister, stora artister, men jag
tror det är mer musikbolag, typ Universal Music, Sony
Music och såna stora bolag. Det är såna stora bolag
man vill jobba med för då har man mer chans att träffa
stora artister. Vi träffar ju mycket artister nu, och
intervjuar och pratar med dem och såna grejer, men
just att man får mer kontakt när man gör deras
musikvideos. Det får man ju genom Sony Music,
Universal Music…
Om vi ska gå vidare med den grafiska profilen. Du skrev ju förut, eller jag
frågade er om ni har någonting att utgå efter när ni skickar ut budskap på
Facebook och så. Och då sa du att ni inte hade någon röd tråd.
Nej, jag kan tycka att det är ganska osammanhängande
det som vi skickar ut ibland. Asså det kan vara lite
spretande, hit och dit.
Asså tänkte du…?
Nej man asså både grafiskt och hur vi skriver.
Hur vi skriver eller…?
Om man tänker mer på det grafiska, har ni någonting som ingår i den
grafiska profilen idag, förutom logotypen?
Har vi någonting?
Asså jag har fått höra att, jag vet inte om det är samma
grej men, det är väldigt många som ser direkt när det
är vi som har gjort en film. På något sätt har vi ju en
röd tråd, jag vet inte var det är för någonting.
Vi har ju en egen style på våra videos
Ja ni har ju en egen stil på era videos.
Ja precis, det har vi ju, vi har ju våran egna stil men
det kanske inte är…
Asså vi har ju på våran facebooksida, vi har ju mest
bilder där och länkar till … musikvideos.
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Vi lägger ju inte upp någonting eget där, förutom vår
video.
Finns det ett specifikt typsnitt som ni använder i era videos, en grafisk
profil, logotyp, typsnitt, färger?
Vi har alltid med vår logotyp, den är likadan hela tiden
men vi brukar byta färgtema på bakgrunden ibland.
Då är det egentligen bara logotypen som ni har idag?
Ja det är det, det är inget mer man kan lägga på i en
video till kunder. Det är bara loggan och vårt statement
med ”all rights reserved”, som är vår stämpel, sen kan
man inte göra något mer.
Då blir det egentligen att vi ska få in allting där.
Ja precis.
När du skrev där förut så sa du att ni ville ha en ny men sådär men finns
det någon anledning till varför ni vill göra om logotypen lite och skaffa en..
Asså vi vill ha kvar våran logga men kanske, jag vet
inte vad ni tycker kanske göra den lite..
Nått mer än bara rockmotion film.
En logga, vi har ju en logga, vi har en text.
Ja det är ju logotypen.
Ja men precis men man vill ju också ha en stämpel, en
symbol.
Det var ju det vi märkte nu när vi presenterade inför exjobbet, eller vår idé
och när vi höll på att granska det att logotypen den är ju fin men ”film”, det
är alldeles för litet så att det försvinner, så där finns något att förbättra på
den. Eftersom ni vill ha något nytt.
Ja precis och den där symbolen den är väldigt viktig, så
man ser direkt när man ser den att det är vi liksom.
Vad vill ni att den nya identiteten ska förmedla?
Simpelt, men ändå bra, personligt och professionellt,
det är så vi försöker vara.
Vilka mål har ni med den nya profilen då eller vad vill ni att den ska kunna
hjälpa er med?
Sticka ut, större exponering, blickfång så man står ut,
vi lever nästan bara på sociala medier alltså vårt
företag. Marknadsföringen är det viktigaste i den här
branschen. Det måste vara något som syns när man
scrollar, ingenting som är sådär rosa och som skriker.
Något som sticker ut men som är väldigt stilrent.
Jag antar att det mesta kommer vara digitalt, kommer det tillämpas något i
tryck?
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Det kommer vara mycket digitalt men även mycket
tryckt på tröjor, klistermärken, affischer. Väldigt mycket
affischer i sommar med festivaler.
Det här är våran sticker nu, har vi en ny?
Ja men det är samma design. Men den är fyra år
gammal nu.
Men det vore najs med något som syns mer.
Ja det syns lite dåligt (texten under Rockmotion film på stickern)
Ja men det här är bara en vit text på svart bakgrund
Det kan ju gå att göra något mer
Ja där har vi fått det mesta av profilen och om vi ska gå till hemsidan, vi
har försökt att hitta en hemsida men det finns ingen utan man kommer till
Facebook.
Ja vi hade en hemsida men det var otroligt dålig och
den blev inte helt klar. Så efter två år länkade vi om till
Facebook.
Vi betalar för ett webbhotell nu.
Vad vill ni att hemsidan ska användas till?
Portfolio och även bloggfunktion där man kan lägga
uppdateringar från när vi är ute och filmar, ta kort och
skriva information. Så man kan se vad vi gör också.
Det ska även vara enkelt att ta kontakt med oss.
Även wow-känsla och stilrent. Men tänk
nattklubbslampor och mörkt.
Det ska kännas stort och typ Hollywood.
Men ja portfolio och bloggfunktion, är det något mer som ni vill ska finnas
med på hemsidan?
Information om företaget och vilka vi är och
information om oss, nummer och kontaktuppgifter till
var och en
Du förresten har vi några visitkort?
Ja vi lär ju skaffa nya i alla fall.
Nu har vi nog fått bra med information med en bra grund, till vad ni vill ha
utav det
Känns det lite klarare nu?
Ja det gör det! Sen kan det vara bra om ni skickar kontaktinformation till
kunder för intervjuerna. Så kan vi kontakta de.
Sen konkurrenter om ni har tänkt på några?
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Vi har ett företag som heter Squidpop media.
Vi har skrivit upp några sedan innan.
Sen har vi några med en våg som heter Stratos även de
i falun
Jag ser inte de som konkurrenter för de har mycket
större kunder än vad vi har.
Ja, fast de är fortfarande konkurrenter på ett sett, men
de tar in större kunder men ja, Squidpop är mer
konkurrenter för de har samma nivå som oss.
Vi har egentligen inte så många konkurrenter, vi gör
vårt eget. Det är ingen annan i Dalarna som gör det vi
gör.
Som jag vet så är det bara vi som gör såna där klubb.
Och sen finns det en som frilansar men han frilansar
bara.
Då är det väl i princip bara Squidpop och Stratos som ni ser som
konkurrenter?
Det finns någon mer i Falun men de har en annan
kundbas.
De som gör mer åt Dalatrafik, jag kommer inte ihåg
vad de heter.
Då finns de alltså inte.
Vi ska göra en omvärldsanalys så vi tog lite mer generellt på konkurrenter
så att när vi sökte så hittade vi Stratos, Year Zero, V com, Wizworks,
Borgströms Bild och Video, Fiktion Media, Mackans Film, Matiné, Rekka
Film, Rendermonkey, Daily Spots och Dalecarlia Media.
Jag har aldrig hört talas om någon av dom.
Inte jag heller aldrig.
De här är såna som finns i Dalarna men främst i Borlänge/Falun, det här är
de som vi kunde hitta en logotyp och hemsida på. För att vi ska kunna göra
en mer generaliserbar omvärldsanalys så får vi nog ha med lite mer
konkurrenter med i den.
Men kolla Squidpop.
Jag tror inte det är något mer om inte ni kommer på någonting som ni vill
ha reda på.
Ne.
Hemsidan där tänkte ni att det är för stort jobb för det
här? Eller hur var det med det?
Ja vi har ett visst antal timmar som vi ska hinna det här, på 10 veckor. Så
att förutom det här så ska vi göra den grafiska profilen, intervjuer,
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litteratursökning, skriva rapport, intervjua mer personer som kunder och
enkätundersökningar så att det är väldigt mycket i bakgrunden som
kommer ta tid.
Det var därför vi kände att sitta och koda en hemsida det kommer nog ta
lite för mycket tid.
Nej asså det är ni som ska ha kontroll över det här och
ni bestämmer ju.
Vi ger er ju det…
Ja ni bestämmer, ingen stress, vi ger er allt… Vi har
levt utan en hemsida ett tag nu så det är inga problem.
Vi har klarat oss utan nu i snart fyra år nu så.
Hemsidan, vi kommer göra en mockup på den och sen ska den testas. Det
är där vi kommer att få feedback på vad de tycker är bra och så. För
kodning det tar tid.
Ingen brådska.
Så det är lugnt.
Har ni någon fråga?
Nej tror inte det.
Då får vi tacka för oss!
Tack själv!
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Bilaga 2 – Biler till visuell innehållsanalys
Nedan visas analyserade signaturer följt av analyserade hemsidor från den
visuella innehållsanalysen.

Backa studios

Cinemavision

Fiktion Media

Grey Owl Pictures

JN Film

LDL Media

Link Film

Matiné

Rekka Film

Stratos Cinema

Wizworks
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Make My Day

Pablo Diablo

Squidpop

Vidéa AB

Year Zero

Marilyn Film

Prolounge

Storisell

Watermark Media Lab
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Backa studios

Cinemavision

Fiktion Media

Grey Owl Pictures

JN film

LDL Media

Link Film

Make My Day

Marilyn Film

Matiné
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Pablo Diablo

Prolounge

Rekka Film

Squidpop

Storisell

Stratos Cinema

Videá AB

Watermark Media Lab

Wizworks

Year Zero

Bilaga 3 – Symbolskisser
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Bilaga 4 – Enkätundersökning
Nedan visas enkätundersökning från testomgång 1.
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Bilaga 5 – Grafisk manual

69/74

70/74

71/74

72/74

73/74

74/74

