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The study has used Sless information design process as a method and strategy. 
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Förord  
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utmanande examensarbete. 
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Petter Kolseth för deras råd och hjälpande insatser i denna studie. 
 

Katarina Pavlović 
 



5/29 

Innehållsförteckning  
Förord ............................................................................................................ 4	
1	 Introduktion .......................................................................................... 6	

1.1	 Bakgrund ......................................................................................... 6	
1.1.1	 Styrkelyft .................................................................................. 6	
1.1.2	 Grafisk profil ............................................................................ 7	
1.1.3	 Grafisk manual ......................................................................... 7	
1.1.4	 Logotyp ..................................................................................... 7	
1.1.5	 Färg ........................................................................................... 9	
1.1.6	 Typografi ................................................................................ 10	

1.2	 Syfte ............................................................................................... 10	
1.3	 Problemformulering och frågeställningar ...................................... 10	
1.4	 Avgränsningar ................................................................................ 11	

2	 Metod .................................................................................................. 12	
2.1	 Kunskapsinsamling ........................................................................ 12	
2.2	 Tillvägagångssätt ........................................................................... 12	

2.2.1	 Scoping ................................................................................... 13	
2.2.2	 Benchmarking ......................................................................... 13	
2.2.3	 Prototyping ............................................................................. 13	
2.2.4	 Testing och Refining ............................................................... 13	
2.2.5	 Implementing .......................................................................... 14	

3	 Resultat och diskussion ....................................................................... 15	
3.1	 Scoping .......................................................................................... 15	
3.2	 Benchmarking ................................................................................ 15	
3.3	 Prototyping .................................................................................... 16	
3.4	 Testing och Refining ...................................................................... 17	

3.4.1	 Test 1 - Skiss ........................................................................... 17	
3.4.2	 Test 2 - Enkätundersökning .................................................... 19	
3.4.3	 Test 3 - Experiment ................................................................. 22	

3.5	 Implementing ................................................................................. 24	
3.6	 Metoddiskussion ............................................................................ 25	

3.6.1	 Sless informationsdesignprocess ............................................ 25	
3.6.2	 Möte ........................................................................................ 25	
3.6.3	 Enkätundersökning ................................................................. 25	
3.6.4	 Experiment ............................................................................. 26	

4	 Slutsatser ............................................................................................. 27	
Referenser ................................................................................................... 28	
Bilagor ......................................................................................................... 29	
 
 



6/29 

1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

 
Föreliggande rapport genomförs i samarbete med uppdragsgivaren 
Järfälla Atletklubb (JAK). Järfälla kommun är, centralort 
Jakobsberg, en del av tätorten Stockholm (Järfälla kommun, 2018, 4 
februari). JAK är en ideell förening strax utanför Stockholm som 
grundades 1972. JAK har historiskt varit en framgångsrik atletklubb 
med som mest över 800 medlemmar och SM- och VM-medaljer i 
meritlistan. Idag är JAK en liten förening och består av 32 
medlemmar och cirka 15 tävlande styrkelyftare. De vill fortsätta 
växa och utvecklas samt arbetar aktivt med att skapa en utvecklande 
kultur som präglas av kärleken för sporten och gemenskap. 
Föreningen har sina lokaler under den lokala simhallen i Järfälla 
kommun. JAK erbjuder sina medlemmar tillgång till ett fullt utrustat 
styrkelyftsgym, coachning samt sociala och utvecklande aktiviteter. 
De är mer än ett gym, det är en samlingsplats, en gemenskap och 
tillhörighet för människor intresserade av styrkelyft. JAK:s vision är 
att erbjuda ett forum för människor där de kan växa och bli starkare 
både fysiskt och psykiskt samt vara en självfallen mötesplats för alla 
som delar värderingen styrka och vill utvecklas. JAK vill ha hjälp 
med att skapa en grafisk profil utefter vissa redan existerande 
element. De behöver hjälp med att skapa en grafisk manual som ska 
beskriva hur de ska uppfattas för att hålla ett konsekvent visuellt 
uttryck. Det finns redan vissa element i föreningen som de önskar få 
en uppfräschning av, exempelvis föreningens logotyp och färger ska 
ses över, för mer information se bilaga 1 ”Brief_JAK”. Det visuella 
utseendet ska kännas mer modernt och professionellt samt 
representera deras kärnvärden som är styrka, gemenskap och glädje. 
Det ska även attrahera JAK:s målgrupp som är boende i Järfälla med 
omnejd vilka är intresserade av styrkelyft och delar deras 
värderingar, se bilaga 1 ”Brief_JAK” för mer information. 
 
1.1.1 Styrkelyft 
I slutet av 1960 kom styrkelyft till Sverige från USA. I början var 
styrkelyft en del i Svenska Tyngdlyftningsförbundet. Styrkelyft är 
inte längre att förväxla med tyngdlyftning. Styrkelyft blev ett eget 
förbund 1996 och ett år senare blev de medlem i 
Riksidrottsförbundet. Idrotten styrkelyft innefattas av tre delmoment, 
knäböj, bänkpress och marklyft. (Styrkelyft, 2017, 28 maj). 
 
Skivstången har trögrullande kullager samt både räfflat område och 
slät yta. För både herrar och damer är styrkelyftstången godkänd vid 
2,2 m längd, med en greppdiameter på max 2,9 cm och en vikt av 20 
kg. Vid tävling används vikter på skivstången och viktlås på vardera 
sida som väger 2,5 kg styck. (Skivstång, 2018, 2 maj).  
 



7/29 

Grenarna knäböj, bänkpress och marklyft genomförs i nämnd 
ordning vid tävlingar och deltagaren har tre försök per delgren. 
Därefter sammanställs den högsta vikten per gren till ett resultat men 
om deltagaren misslyckas på samtliga tre försök i en delgren är 
lyftaren diskvalificerad. (Styrkelyft, 2017, 28 maj). 
 
1.1.2 Grafisk profil  
En organisations identitet är enligt Koblanck (2003) summan av alla 
signaler som är riktade till omvärlden, det skulle kunna vara logotyp, 
brevpapper, pressmeddelande, annons eller t.ex. en hemsida. Airey 
(2010) menar att med rätt varumärkesbyggnad kan företag öka sina 
produkters upplevda värden, skapa relationer med sina kunder vilket 
förebygger ålder- och gränsgapet/spannet och vårda relationerna till 
en livslång gemenskap. Enligt Wheeler (2012) måste starka 
varumärken stå ut från mängden för att människor ska kunna förlita 
sig på de och tro på deras överlägsenhet. Oavsett om det är ett 
nystartat företag, en ideell förening eller en produkt påverkas dess 
framgång av hur märket uppfattas fortsätter samma författare. Att ha 
en tydlig och konsekvent grafisk identitet ökar konsumenternas 
uppfattning om företagets seriositet (Florén & Morén 2015). Detta 
tyder på att ett företag eller organisation som har tydliga grafiska 
signaler i förlängningen har möjlighet att locka till sig nya kunder. 
För att kunna hantera varumärkesidentiteten konsekvent och 
fullständigt bör det finnas standarder och riktlinjer som är 
lättillgängliga för alla interna samt externa samarbetspartners, som 
ansvarar för kommunikationen av varumärket (Wheeler, 2012). En 
grafisk profil är ett regelverk vilket beskriver hur ett företag eller 
organisation ska tillämpa olika element (Smajic, 2011).  
 
1.1.3 Grafisk manual 
Smajic (2011) beskriver även den grafiska manualen som ett redskap 
eller kokbok för hur organisationen hanterar de grafiska elementen i 
den grafiska profilen. Det blir ett hjälpmedel för personer som inte är 
utbildade inom t.ex. grafisk design (eller motsvarande) att bibehålla 
företagets visuella identitet. Vidare beskriver samma författare att 
komplexiteten varierar beroende på företagets storlek och att 
intresset samt utformningen av manualen ska tilltala många 
människor även de utan grafiska kunskaper. Hon förklarar att tydliga 
sektioner, göra den så visuell som möjligt och en kombination av 
bild och text gör den grafiska manualen lättanvänd. Den grafiska 
manualen kan bestå av allt från tonläge och kärnvärden till färgpalett 
och logotyp enligt Smajic (2011).  
 
1.1.4 Logotyp 
Airey (2010) hävdar att logotypen bara är en del av företagets 
varumärkesidentitet, en effektfull logotyp är av stor vikt men 
kompenserar inte för företagets svagheter. Samma författare menar 
även att de flesta logotyper har medföljande riktlinjer och att det är 
den grafisk designern som utvecklar företagets logotyp som har 
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ansvaret att framställa dessa. Riktlinjerna säkerställer att designen 
och logotypen används på ett konsekvent sätt (Airey, 2010). 
Företagets logotyp tillsammans med dess symbol utgör företagets 
signatur enligt Wheeler (2012), se figur 1, däremot benämns 
signaturen som logotyp i föreliggande rapport.  
 

 
Figur 1 Logotypens beståndsdelar. 

Det finns fyra faktorer som påverkar intrycket av en logotyp, känsla 
av samtidighet, estetiskt tilltalande, ska kännas intressant och ha 
rundade kanter (Zhu, Cao & Li, 2017). Vidare skriver Zhu et al. 
(2017) att dessa faktorer även visade sig ha en positiv korrelation för 
konsumenternas uppfattning och attraktion för logotypen. Dock var 
denna studien av utforskande karaktär och inte en direkt bekräftande, 
vilket kan påverka resultatet, vidare forskning i området krävs för att 
kunna uppnå ett generaliserbart resultat. De svagheter som kan riktas 
mot studien är att det endast togs hänsyn till kinesiska 
företagslogotyper, att se hur logotyper från Sverige skulle matcha 
resultatet som framgick i denna studie är av intresse. Dessutom tog 
studien inte mycket hänsyn till varken typografi eller kulörer samt 
hur dessa element påverkar uppfattningen av en logotyp. Det hade 
varit intressant att se hur dessa element påverkar uppfattningen av en 
logotyp och huruvida resultat av liknelse eller ej hade erhållits. 
Logotypen behöver enligt Airey (2010) vara relevant, simpel, 
särskiljande, minnesvärd, skalbar, läsbar, införliva tradition och 
fokusera på en sak. Vidare menar samma författare att inga kulörer 
eller gradienter kan rädda en dåligt utformad logotyp, genom att 
avstå från kulörer till designprocessens slut är designern och kunden 
fria från distraktionerna av en preferens. Detta ger frihet att fokusera 
på form och idéer som logotypen kommunicerar utan kulörers 

Signatur
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påverkan, därför bör logotypen utformas svartvitt i skisstadiet men 
även fungera i svartvitt och kulör när den är klar menar Airey 
(2010).  
 
1.1.5 Färg 
Färg väcker flertal olika associationer och humör. Färg 
kommunicerar direkt till känslor och är därför en viktig del i den 
visuella profilen. I samråd med företagsledningen väljer formgivaren 
ut en specifik företagsfärg som konsekvent präglas genom hela 
företagets visuella profil, allt från logotypen till företagsskylten på 
byggnaden. Det är många som hävdar att blått är den mest 
förekommande företagsfärgen och i tv används den i 
nyhetssändningarna men för att signalera glädje och upplevelse i 
underhållningsprogrammen används orange. Färgupplevelsen har 
varit viktig sedan de första grottmålningarna men färg är även en 
viktig del i nutida rum och med rätt sådan kan det skapas exempelvis 
rymd. Detta uppnås med ljusa färger, det trånga eller mörka rummet 
blir då (att upplevas) stort, öppet och inbjudande. Det sägs att färg 
påverkar arbetsresultatet och att röda och orangea färger aktiverar 
hjärnan och ökar tempot medan blå och grön ger en lugnare och mer 
behärskad effekt. Färger kan upplevas som olika tunga och ett 
exempel på hur fabrikspersonal slutade klaga på de tunga blå lådorna 
när de färgades om till gult. Funktionell och icke-funktionell färg är 
två begrepp som används frekvent inom olika områden, och inte 
minst inom design. Som en designer skulle formulera företeelsen 
fungerar funktionell färg som stöd och förbättrar de fysiska och 
kommunikativa funktioner produkten förmedlar. Däremot är icke-
funktionell färg bara en utsmyckande utfyllnad för att förföra. 
Effektiv visuell kommunikation består av endast den förstnämnda. 
Den funktionella färgen blir en betydelsefull kommunikativ styrka 
och används främst för att attrahera (genom färgstyrka), orientera 
(informera, strukturera och pedagogisera) och skapa stämning 
(exempelvis varma eller kalla färger). (Bergström, 2016). 
 
Många forskare har hävdat att den gula och orangea färgen är 
energisk, kraftfull, aktiv, dynamisk, flitig, vänlig, samtida, varm, 
glädjefylld, dynamisk, glad, (t.ex. Angela, 2013; Bergström, 2016; 
Clarke & Costall, 2008; Gul, 2017, 26 december; Li, 2009). Färgers 
psykologiska och fysiologiska inverkan på människor är ett ofta 
förekommande forskningsområde dock finns det stora 
kunskapsluckor och många är ej vetenskapligt belagda (Gul, 2017, 
26 december). Ofta framhåller forskarna att resultat erhållits under 
exempelvis kontrollerade förhållanden och att det inte är ett 
generaliserbart resultat. När individer tolkar den visuella 
uppfattningen sker det i tre steg, hjärnan registrerar och kommer 
ihåg formen först sedan tyder och tolkar den färgen och därefter 
läser den innehållet (Wheeler, 2012).  
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1.1.6 Typografi 
Wheeler (2012) menar att rätt typsnitt förkroppsligar, framhäver och 
kompletterar företagets varumärke. Typografin är delen som 
uppfattas sist i den visuella kommunikationen men är en viktig del 
för att identiteten ska bli fulländad. Den ska förtydliga och underlätta 
konsekvent tillämpning och får ej göras för komplicerad (Heine, 
2005). Företagets grafiska identitet och profil förstärks genom 
avgränsning till två typsnitt och konsekvent användning av dem 
förklarar Heine (2005). Att välja rätt typsnitt kräver grundläggande 
kunskaper inom typografi, typsnittet ska vara uttrycksfullt, tydligt 
och ha god läslighet (Wheeler, 2012). Heine (2005) skriver ”Att ha 
som mål att texten ska vara till för att läsas är en bra utgångspunkt 
för att skapa en grafisk profil”. Samma författare menar att 
typografin inte ska kompliceras, typografisk form ska hjälpa till och 
förtydliga inte krångla till det. Bergström (2016) menar att olika 
typsnitt kan framkalla olika känslor hos mottagaren. Vidare påstår 
Bergström (2016) att den typografiska helheten talar till läsarens 
känslor, detta genom hur typografin utformas.  
 

1.2 Syfte  

Föreliggande rapport syftar till att ta fram en ny och mer modern 
logotyp samt en grafisk profil till JAK som speglar deras 
kärnvärden, styrka, gemenskap och glädje.  
 

1.3 Problemformulering och frågeställningar  

JAK vill att deras utseende ska få en ”fräschare” och modernare 
känsla. Därför är målet att skapa en modern logotyp och grafisk 
profil som ska hjälpa JAK att vara konsekventa i sin 
marknadsföring, och förhoppningsvis både bibehålla deras redan 
existerade medlemmar samt utvecklas och öka antalet. Profilen  
ska vara utformad så att JAK, som inte är grafiska designers,  
skall kunna nyttja denna och underlätta utformningen av deras 
marknadsföring (utan att anställa en reklambyrå/grafisk designer). 
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas:  
 

• Hur bör den grafiska profilen utformas för att förmedla 
Järfälla Atletklubbs kärnvärden? Profilen ska innehålla 
logotyp, typsnitt, färg och bildmaner. Den grafiska profilen 
ska inkludera regler för både tryckta och digitala medier. 

 
• Hur bör den grafiska manualen utformas för att bli 

användarvänlig för Järfälla Atletklubb? 
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1.4  Avgränsningar  

Detta arbete inkluderar inte att ta fram en ny websida för klubben.  
Det sjunde och sista steget (Monitoring) i Sless designprocess 
tillämpas inte i studien då implementeringen sker efter att 
artefakten levereras till JAK.  
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2 Metod  
Design och Creation har varit en grundstrategi för föreliggande 
rapport och vid framtagningen av artefakter, åt JAK, har Sless 
informationsdesignprocess använts och har varit lämplig. 
 

2.1 Kunskapsinsamling  

Relevant litteratur som användes i studien hämtades från Högskolan 
Dalarnas bibliotek, både fysiska och elektroniska. Utöver det 
användes även webbsökningar för att inhämta betydelsefull kunskap 
och adekvat forskning inom studiens ramar/för studiens underlag 
genom DiVA, Google, Google Scholar. För att genomföra 
litteratursökningen användes exempelvis sökord som logotyp, logo, 
logotype, logo design, modern, visuell identitet, brand identity, 
visual identity, brand guidelines, grafisk profil, färg, färgers 
betydelse, color, color meaning, typsnitt, typefaces, combining 
typfaces, form, former, formers betydelse, atletklubb, styrkelyft, 
styrkelyft logo, powerlifting och weightlifting.  
 

2.2 Tillvägagångssätt  

För att ta fram de artefakter JAK efterfrågade utgick studien från de 
sex första stegen i Sless (2008) informationsdesignprocess, se figur 
2. Sless (2008) menar att majoriteten av olika designprojekt är 
redesign, även när en ny design skapas uppstår den snarare från 
befintligt material t.ex. branschinspirerande. Vidare menar Sless 
(2008) att processen är fördelaktig vid dessa tillfällen då det går att 
mäta förändringen mellan den gamla och nya designen. Metoden 
valdes för dess lämplighet som tillåter testning och förfining under 
designprocessen samt för att få en struktur i arbetet. 
 

 
Figur 2 Sless informationsdesignprocess. 
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2.2.1 Scoping 
I processens första del (Scoping) etablerades det kontakt med JAK 
per e-post inledningsvis. Innan den första kontakten hade författaren 
tilldelats material (se bilaga 1, ”Brief_JAK”) som innehöll bland 
annat deras bakgrund som förening och nuvarande grafiska element. 
Efter första kontakten per e-post genomfördes ett möte via tjänsten 
Skype med fyra av JAK:s nio styrelsemedlemmar. Kontakt hölls 
sedan kontinuerligt med uppdragsgivaren. Under mötet behandlades 
projektets mål, aktuell målgrupp, föreningens värderingar samt 
konkurrenter, framtagna frågeställningar och avgränsningar för 
projektet. 
 
2.2.2 Benchmarking 
I det andra steget (Benchmarking), utgjordes grunden av resultatet 
från föregående steg. För att fastställa hur andra atletklubbar i 
Sverige profilerar sig genomfördes en analys av konkurrenters 
logotyper. Totalt tio logotyper valdes ut via sökverktyget Google och 
logotypernas aktualitet bekräftades med respektive atletklubbs 
hemsida eller motsvarande. Det som granskades och undersöktes var 
logotyp, färger och typografi. 
 
2.2.3 Prototyping 
Med utgångspunkt i materialet från föreliggande två steg, Scoping 
och Benchmarking inklusive tidigare litteraturstudie, skissades det 
på en ny design av logotyp och en grafisk identitet vilket motsvarar 
det tredje steget i processen (Prototyping).  
 
2.2.4 Testing och Refining 
I de nästa två stegen (Testing och Refining) visades skisserna för 
JAK och deras målgrupp som sedan förfinades. I Testing fasen gav 
JAK feedback på de framtagna skisserna samt skissade även på egna 
idéer. Utifrån den återkopplingen förfinades skisserna. 
 
Enkätundersökning 
Med resultatet testades logotyper och grafiska identiteten mot 
målgruppen genom en enkätundersökning. Ett bekvämlighetsurval 
av målgruppen genomgick en enkätundersökning som skapades med 
verktyget Google Formulär och delades via sociala medier. Den 
utvalda målgruppen bestod av medlemmar från JAK, författarens 
och föreningens familj och vänner. Med erhållna data från 
undersökningen framställdes sedan en prototyp av den grafiska 
manualen.  
 
Experiment 
Därefter testades den grafiska manualens användarvänlighet genom 
ett experiment med personer från JAK som saknar grafisk 
utbildning. Syftet var att utvärdera den grafiska manualens 
förståelighet och användarvänlighet och med hjälp av experimentet 
ska hypotesen ”Den grafiska manualen är utformad användarvänligt 
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för JAK” besvaras. För att utföra experimentet och besvara 
hypotesen och frågeställningen användes prototypen av den grafiska 
manualen samt material som deltagarna skulle arbeta med. Utöver de 
färdiga elementen (textblock, logotyp och bild som tillhandahölls av 
författaren, se bilaga 2 ”Material experiment”) fanns penna, sax och 
linjal till förfogande för deltagarna. Experimentet påbörjades genom 
att deltagarna, JAK, betraktade och läste utdrag från den grafiska 
manualen. Därefter informerades respondenterna att utgå från 
manualen för att skapa två utskick utifrån materialet som erbjöds. 
Deltagarna ombads utforma en annons och en artikel var. Deltagarna 
observerades av undersökaren under experimentets gång. Efteråt 
diskuterades experimentet med respondenterna. 
 
2.2.5 Implementing 
Efter att förbättringsarbetet sammanställts levererades den slutgiltiga 
logotypen och grafiska manualen till JAK, som sedan 
implementerades av dem själva i verksamheten. Detta motsvarar steg 
sex (Implementing) i Sless informationsdesignprocess. 
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3 Resultat och diskussion  
3.1 Scoping  

Projektet inleddes med en analys av tilldelat material (se bilaga 1, 
”Brief_JAK”) som innehöll bland annat JAK:s bakgrund som 
förening, mål, vision, värdegrund och nuvarande grafiska element. I 
processens första del etablerades kontakt med JAK per e-post 
inledningsvis för att sedan ha genomfört ett videomöte med JAK:s 
styrelsemedlemmar. Under mötet behandlades projektets mål, 
målgrupp, föreningens värderingar, konkurrenter, framtagna 
frågeställningar och avgränsningar för projektet. En deltagare sa:  
 
”Det vi prioriterar mest är den grafiska profilen, en uppfräschning av 
logga och färg som ger samma känsla, hemsidan är lägst 
prioriterad”.  
 
Deltagarna var engagerade och positiva vilket tillförde en 
avslappnad stämning. I briefen och vid genomförandet av de första 
samtalen med uppdragsgivaren framkom att de vill framstå som ett 
professionellt företag som förknippas med styrka, gemenskap och 
glädje.  
 
Som resultat av första videomötet beslutades det i samråd med JAK 
och författaren att framställa en ny grafisk profil sammanställd i en 
grafisk manual innehållande riktlinjer för hemsidan. 
 
Föreningen ville ha en ny modernare grafisk profil utifrån vissa 
redan existerande element. De var öppna för förslag men ville helst 
bevara kärnan av de dåvarande grafiska elementen. Som författaren 
hade misstänkt riktade JAK sig till två olika målgrupper, den ena 
som är förklarad ovan är möjliga medlemmar medan den andra är 
redan existerande medlemmar. För att bibehålla igenkänningen 
ansågs det av författaren att detta kan vara ett smart alternativ, som 
dock ger begränsningar för ny och mer modern design. Videomötet 
hade kunnat vara mer givande och tidsoptimerat om uppkoppling 
och funktionalitet säkerställts i förväg. 
 
 

3.2 Benchmarking 

I detta steget utgjordes grunden av resultatet från föregående steg 
och en analys av konkurrenters logotyper genomfördes. Det 
framkom att samtliga tio logotyper, se bilaga 3 ” Konkurrenters 
logotyper”, har någon form av skivstång samt runda former. De 
flesta atletklubbars logotyper är hemmasnickrade och enkla. 
Sandvikens Atletklubb (SAK) och Göteborgs Kraftsportsklubb 
(GKK) sticker ut och upplevs mer bearbetade. Majoriteten av de 
studerade logotyperna använder sig av svarta färger och de som inte 
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gör det har svag kontrast. Sex av tio var utformade med endast en 
färg och fyra var helsvarta. I underlaget för analysen visade det sig 
att endast en hade tre färger i logotypen och tre hade två färger. Alla 
logotyper använde sig utav någon typ av linjär och endast en hade en 
kombination av både sanserif och seriff. 
 
Många utav logotyperna för atletklubbar som ingick i analysen var 
röriga och dåligt skalbara. 9 av 10 logotyper hade en eller två färger i 
logotyperna, endast en hade tre färger. Designen av de flesta 
logotyperna upplevdes som undermåliga av författaren. Det 
upplevdes som att vissa av logotyperna använde ”clip-art”-element, 
exempelvis Värnamo AK, och att det inte är en professionell 
formgivare som designat logotypen. 
 
Författaren ansåg att logotypen som skulle framställas åt JAK inte 
bör vara hemmasnickrad utan professionellt utformad för att spegla 
JAK:s historia och meritlista. Likaså ansågs att kontrasten i färger är 
en viktig del som borde tas i åtanke vid utformningen, därför 
utformades logotypen i skisstadiet enfärgad i enlighet med vad Airey 
(2010) förespråkar. För att bevara de generella dragen och känslan 
av genren logotypen och verksamheten tillhör ansåg författaren att 
en del av en skivstång ska finnas med i utformningen. Därtill valdes 
utformningen i form av en vikt för att få logotypen att särskiljas ur 
mängden och inge den känslan som JAK vill förmedla. Ledorden 
som var i fokus för författaren under utformningen var professionell, 
modern, styrka, glädje och gemenskap.  
 

3.3 Prototyping 

Med utgångspunkt i materialet från föregående två steg, Scoping och 
Benchmarking, samt tidigare litteraturstudie, skissades det på en ny 
design av logotyp och en grafisk identitet. Resultatet åskådliggörs i 
figur 3. 
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Figur 3 Framtagen skiss. 

3.4 Testing och Refining 

Nästa två steg (Testing och Refining) genomfördes totalt tre gånger.  
 
3.4.1 Test 1 - Skiss 
I det första testet visades skissen, se figur 3, för JAK. I ”Testing” 
fasen gav JAK feedback på den framtagna skissen. Logotypen var 
omtyckt av de flesta styrelsemedlemmarna. Dock uttryckte de en 
viss saknad av skivstången som inte syntes helt. De gillade idén att 
den runda formen föreställer en vikt men en person tyckte att 
linjerna som utgör vikten skulle ändra lutning. En annan person ville 
ha mer vitutrymme runt ”JÄRFÄLLA ATLETKLUBB”. Önskemål 
om att testa ett rundare typsnitt framkom även under testet. En 
styrelsemedlem sa:  
 
”Jag tycker verkligen att vi är på rätt väg och att vi kan vara i hälarna 
på någonting stort och häftigt!”.  
 
Mötet övergick till att bli en workshop där JAK:s 
styrelsemedlemmar skissade sina egna idéer om hur de tycker att 
logotypen ska utformas. Alla förslag var runda och de flesta hade en 
skivstång med i logotypen, se bilaga 4 ”Skisser workshop” för 
samtliga bidrag. Utifrån resultatet och feedbacken från mötet i Test 1 
förfinades skisserna.  
 
En utav styrelsemedlemmarna fann därefter en logotyp, logotypen 
tillhör ett gym i Malmö som profilerar sig mot styrkelyft, se figur 4. 
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Figur 4 Konkurrents logotyp. 

JAK funderade över om likheten mellan logotyperna var tillräcklig 
för att tänka om i designen och huruvida de vill fortsätta på samma 
spår. Författaren informerade uppdragsgivaren om likheter och 
skillnader mellan logotyperna. Att vikten och formen är det som gör 
dem lika varandra men att de andra elementen t.ex. skivstången, 
typsnitt och färg skiljer sig så pass att logotypen blir unik för JAK. 
Efter långt betraktande och funderande övervägde författaren att 
kringgå utformningen av vikten. Detta för att kombinera JAK:s 
behov, önskemål och feedback med den första prototypen samt med 
nya varianter som inte talar samma språk som konkurrenterna. Med 
den informationen och efter långt övervägande skapades fyra nya 
varianter på logotypen, se figur 5. 
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Figur 5 Nya logotypförslag. 

3.4.2 Test 2 - Enkätundersökning 
För att ta reda på vad både JAK:s medlemmar och deras målgrupp 
tycker om de nya framtagna logotyperna och grafiska identiteten 
utfördes en enkätundersökning, se bilaga 5 ”Enkät”. Syftet var att ta 
reda på vilken grafisk profil (logotyp och vilka element) som 
föredras och inger känslan av JAK:s värdeord. Totalt var det 90 
respondenter varav 39 var män, 50 kvinnor och en som ej vill ange 
sitt kön. Av dessa 90 var 16 medlemmar i föreningen och 74 icke 
medlemmar. 36 stycken svarade att de har utövat styrkelyftning 
tidigare medan 54 inte gjort det. 
 
Figur 6–9 visar resultatet från enkätundersökningen gällande 
logotyp-, färg- och typsnittsval. 
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Figur 6 Preferens logotyp. 

 

 
Figur 7 Preferens färgalternativ. 
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Figur 8 Preferens typsnittskombinationer. 

 
Figur 9 Typsnittsalternativ. 

I enkätundersökningen efterfrågades vilken logotyp som föredrogs 
av de presenterade alternativen enligt Figur 5. Av de 90 
undersökningsdeltagarna svarade 43 personer att de föredrar logotyp 
Alternativ 1, enligt Figur 6. De logotyperna som gillades mest var de 
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som hade kärnvärdena utskrivna, Alternativ 1 och 2. Gemensamt för 
de båda alternativen är att de har en rundare form, värdeorden 
utskrivna samt något högre detaljrikedom, exempelvis blänk på 
vikterna. Respondenterna fick även besvara frågan om de anser att 
logotyperna representerar kärnvärdena, på en femgradig skala där 1 
motsvarar ”Inte alls” och fem ”Mycket”, se bilaga 6 ”Resultat 
kärnvärden”. Där framgår det tydligt att respondenterna anser att 
Alternativ 1 överensstämmer väl mot kärnvärdena, Alternativ 2 
något sämre medan Alternativ 3 och 4 inte stämmer lika väl överens 
mot värdena. Detta kan bero på, enligt tidigare diskussion och 
analys, att värdeorden inte är utskrivna på alternativ 3 och 4. Det kan 
också bero på att formen för alternativ 1 och 2 är runda och därför 
möjligen uppfattas som snällare mot de mjuka värden som JAK vill 
förmedla.  
 
Vilket färgalternativ deltagarna tyckte var mest lämpligt för JAK var 
jämt fördelat mellan Alternativ 1 och Alternativ 3. Detta tror jag dels 
kan bero på att varje deltagares uppfattning skiljer sig om 
atletklubben JAK dels deras personliga associationer och känsla till 
de olika färgerna. Färgen Alternativ 2, se Figur 7, har minst kontrast 
och antal röster, därför valde författaren att utesluta denna. På grund 
av den jämna fördelningen av färgpreferens valdes det att behålla 
färgerna Alternativ 1 och 3 för den grafiska identiteten. JAK ville ha 
en gul färg som drar mot det orangea samt att färgen kan liknas en 
solmogen apelsin. Som beskrivet i 1.6 kan färger ha olika 
egenskaper och skapa olika känslor. Dessutom överensstämmer 
JAK:s värdeord glädje och gemenskap väl med de känslor och 
egenskaper som färgerna kan representera. 
 
JAK gav vid första mötet önskemål om ett rundare typsnitt. I 
framtagandet av de fyra förslagen på typsnittskombinationer valdes 
typsnitten ut genom att försöka få en så bred variation som möjligt, 
där typsnitten har en ”rundare form”. Typsnittskombinationerna togs 
fram med syftet att ta reda på vilken kombination målgruppen 
föredrog. Flest deltagare angav att de föredrar 
typsnittskombinationen Alternativ 2.  
 
Med erhållna data från undersökningen framställdes en prototyp av 
den grafiska manualen, se bilaga 7 ”Skiss grafisk manual”.  
 
3.4.3 Test 3 - Experiment 
Syftet med experimentet var att undersöka den grafiska manualens 
användarvänlighet och förståelighet genom ett experiment med 
personer som saknar grafisk utbildning, JAK. De tre deltagarna, 
JAK:s medlemmar, utgick från manualen för att skapa utskick 
utifrån färdiga element (se bilaga 2 ”Material experiment”). Totalt 
skapade varje deltagare två utskick, en annons och en artikel, se 
bilaga 8 ”Utskick experiment” för samtliga bidrag. 
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När respondenterna studerade den grafiska manualen, se bilaga 7 
”Skiss grafisk manual”, uppstod det endast en fråga som besvarades. 
Frågan ställdes av respondent ”JAK1” som undrade över ”favicon” 
och besvarades av ”JAK2” som förklarade begreppets innebörd.  
 
Undersökaren valde sedan att diskutera experimentet med samtliga 
deltagare för att få reda på deras uppfattning och åsikter. Under 
diskussionen framkom det att experimentet var kul, bra, lätt och 
roligt när man förstår. 
 
Sammanlagt blev det sex utskick som gjordes och resultatet från 
experimentet visar att samtliga deltagare har förstått och följt de 
regler och riktlinjer som den grafiska manualen innehåller. 
 
Ett av de mest omfattande mönster experimentet har visat är att 
behovet av variation på ingångsrad och anfang är stort. Det framgår 
tydligt att deltagarna har använt sig av olika typer av ingångar och 
således är behovet av riktlinjer gällande dessa nödvändigt. Därför 
gjorde författaren valet att i ”Refining” stadiet, från Sless 
informationsdesignprocess, addera regler och riktlinjer för hur JAK 
använder intressanta ingångar i texten. 
 
Efter experimentet genomfördes även ett samtal (förutom den 
tidigare diskussionen) med tre av JAK:s medlemmar angående deras 
synpunkter på den nya framtagna grafiska profilen.  
 
Överlag var JAK nöjda med den nya logotypen, grafiska identiteten 
och manualen. De tyckte att författaren fångat känslan av JAK och 
att elementen representerade klubbens kärnvärden på ett bra sätt. 
Däremot framkom delade åsikter angående utformningen av ordet 
”jak” i logotypen. En medlem ansåg att ”jak” var för runt, asiatiskt 
och att bokstaven ”a” i ”jak” kan förknippas med bokstaven ”å”, 
önskemål uttrycktes att ”jak” ska förknippas med styrka och vara 
hårdare men fortfarande runt. De andra två medlemmarna tyckte om 
logotypförslaget och en av dem sade ”Först var det ovant men den 
har vuxit till sig bra!” varpå alla de andra samtyckte. 
 
Med tanke på de delade åsikterna om ”jak” i logotypen förändrades 
utformningen ytterst lite i steg sex (Refining), det ansågs inte vara 
nödvändigt när majoriteten föredrog logotypen och såg potential i 
utförandet. På initiativ av författaren förfinades även ordningen på 
logotypens utskrivna kärnvärden. Detta för att exempelvis få en 
logisk ordning på JAK:s kärnvärden men också för att skapa en 
bättre balans, tyngd och rytm i logotypen.  
 
Huvudfärgen ansågs vara för matt och ”dassig” och JAK ville att 
färgerna skulle vara mer mastiga, lyxiga och mättade. De önskar 
även få en blå eller lila färg som komplement till huvudfärgen. Ett 
annat önskemål som framkom av JAK är att kombinera de olika 
typsnittsförslagen, ”2” och ”3”. De vill gärna använda 
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rubriktypsnittet från ”Alternativ 2” men byta ut brödtexten mot 
Verdana från ”Alternativ 3”. Detta för att de anser att brödtexten 
Calibri, ”Alternativ 2”, var för allmänt. Att kombinera dessa två 
alternativ, som också fick flest röster i undersökningen, ansågs inte 
utgöra något hinder enligt typografins god läslighet och anammandes 
i manualen. 
 

3.5 Implementing 

Efter att förbättringsarbetet från experimentet hade utförts 
levererades den slutgiltiga logotypen och den visuella identiteten 
sammanställd i en grafisk manual (se bilaga 9 ”Grafisk manual”) till 
JAK. Se figur 10 för exempel ur den grafiska manualen. Manualen 
innehåller de riktlinjer och instruktioner för hur JAK ska hantera 
bland annat typografi och annan grafik. Detta motsvarade steg sex 
(Implementing) i Sless informationsdesignprocess. Vid 
överlämningen förklarade författaren för JAK att det är de själva 
som har ansvaret för både användningen av den grafiska profilen 
samt att de implementerar den själva. 
 

 
 
Figur 80 Färgpalett – Utdrag ur grafisk manual. 
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3.6 Metoddiskussion  

3.6.1 Sless informationsdesignprocess  
Författaren valde att använda sig av metoden Sless 
informationsdesignsprocess. Dock valde författaren att avgränsa 
metoden till att enbart innehålla de sex första stegen i processen. Att 
ha arbetat utefter denna process ter sig för författaren naturligt och 
ger hela arbetet ett bra flöde och struktur. Något som uppskattades 
var även hur framgångsrikt steg fyra och fem var i studien, väldigt 
bra feedback gavs från uppdragsgivaren JAK när de fick se det 
förbättrade arbetet. Enligt författarens uppfattning är hemligheten 
med Sless att ständigt testa och förfina utefter de analyser och data 
som samlats in. Ett ständigt pågående förbättringsarbete om man så 
vill. 
 
Att använda sig av Sless sjustegsmodell visade sig vara ett bra sätt 
att arbeta på genom hela processen. Processen gav en bra överblick 
genom alla steg och underlättade för vad som ska göras först och 
främst. Att först undersöka uppdraget, därefter analysera omvärlden 
för att sen göra prototyper var ett bra sätt att få mer pricksäker 
design. 
 
3.6.2 Möte 
Det första mötet som författaren och JAK hade genomfördes via 
mötesplattformen Skype. Det fanns tekniska svårigheter med 
programmet. Inför framtida möten bör tekniken testas innan mötet 
ska starta och då gärna med en av de andra deltagarna. I och med att 
dessa problem uppstod blev mötet försenat. Under mötet var det 
även problem med uppkopplingen mot Internet. Detta medförde att 
det stundtals var svårt att höra och förstå vad den ena parten försökte 
påtala i diskussionen som hölls. Det positiva var att båda parter förde 
anteckningar som sedan delades mellan parterna.  
 
3.6.3 Enkätundersökning 
Deltagandet för enkätundersökningen var över författarens 
förväntningar. Hela 90 stycken deltog och framförde sina åsikter. 
När data sammanställdes insåg även författaren svagheter med 
enkätundersökningen, både tekniskt samt utförandemässigt. 
Verktyget som användes var Google Forms. Det var två personer 
som uttryckte att de inte kunde komma vidare i 
enkätundersökningen, alla fält var obligatoriska att fylla i, trots att de 
fyllt i alla uppgifter i ett avsnitt av enkäten. Att detta fel uppkom 
innebar att det saknades två resultat, vilket författaren anser som ett 
försumbart svinn. 
  
I enkätundersökningen efterfrågades det även hur deltagarna ställer 
sig till de färger som var utvalda för JAK. Där visades det endast en 
cirkel med tre olika färger. Det finns en möjlighet att data från 
enkätundersökningen hade sett annorlunda ut om logotypen hade 
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framförts i olika färger istället. Det var också författarens mening att 
endast studera vilken huvudfärg som föredrogs, färgpaletten skulle 
tas fram efter att huvudfärgen var satt. 
 
För enkätundersökningen gavs det ingen möjlighet för deltagarna att 
kommentera en fråga eller ge en motivering. De enda alternativen 
som gavs var Ja/Nej, eller ett graderingsalternativ på 1–5. Även här 
finns det möjlighet att utfallet av enkätundersökningen hade sett 
annorlunda ut om det gavs möjlighet för deltagarna att kommentera 
sina svar. 
 
På frågan om vilken typsnittskombination som respondenterna 
tyckte bäst om kan författaren inte utläsa om deltagaren tycker om 
rubrik-, brödtextstypsnittet eller båda delarna tillsammans. Här hade 
det varit bra om respondenterna hade kunnat ta ställning till 
rubriktypsnittet och brödtexten var för sig. Dock hade den 
frågeställningen varit svår ur en annan synvinkel då brödtexten och 
rubriken ska fungera väl tillsammans.  
 
Då enkätundersökningen var anonym och genomfördes på Internet 
finns det ingen möjlighet för författaren att kontrollera äktheten i de 
svar som gavs. Författaren förutsätter att alla deltagarna som 
genomgick undersökningen gjorde det endast en gång per person och 
svarat så sanningsenligt som möjligt.  
 
3.6.4 Experiment 
Experimentet utfördes på plats i JAK:s lokaler i Järfälla. Det var tre 
stycken som deltog i experimentet och precis de personer som sedan 
ska implementera den grafiska profilen. Experimentet var lyckat, 
både för deltagarna som tyckte att det var väldigt givande men även 
för de data som samlades in. Deltagarna fick själva klippa ut de olika 
elementen från de utskrifter som fanns tillhanda i experimentet. 
Detta kunde ha utförts av författaren i förväg för att tidsoptimera 
experimentet bättre.  
 
Det hade varit bra att utföra ett pilotexperiment innan det utfördes 
tillsammans med deltagarna från JAK. Att även nyttja ”Testing” och 
”Refining” momenten ur Sless informationsdesignsprocess mer än 
det skarpa experimentet som utfördes. Detta just för att ha ett så pass 
bra och förfinat experiment som möjligt när det väl ska utföras. Det 
hade även varit intressant att se vilken data som kunde ha samlats in 
om ytterligare experiment hade utförts med de lärdomar som gjordes 
efter första experimentet. 
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4 Slutsatser 
Föreliggande studie har haft till syfte att ta fram en ny modernare 
logotyp och grafisk profil för JAK som speglar deras verksamhet och 
dess värderingar. De framtagna elementen har sammanställts i en 
grafisk manual. Syftet var att utforma manualen användarvänligt så 
att JAK, som inte är grafiska designers, skall kunna nyttja denna och 
underlätta utformningen av deras marknadsföringsmaterial. 
 
JAK har genom samtal, möten, en enkätundersökning och ett 
experiment gett synpunkter angående logotyp, visuellt utseende och 
grafisk manual. JAK:s målgrupp har bidragit med åsikter genom en 
enkätundersökning. Genom enkätundersökningen har det bekräftats 
att den framtagna logotypen representerar de kärnvärden som JAK 
står för. Samtliga åsikter togs till vara på och låg till stor del som 
grund för det fortsatta designarbetet.  
 
Logotypen och den grafiska profilen har visats besvara studiens ena 
syfte, att förmedla JAK:s kärnvärden. Detta genom att förmedla 
värdeorden styrka, gemenskap och glädje i designen samt att 
utformningen av logotypen speglar JAK. 
 
Genom studiens litteraturundersökning framgår det att utformningen 
av en grafisk profil skall utföras med tydliga avdelningar och att den 
kan variera i komplexitet beroende på organisationens storlek. 
Genom resultatet av experimentet kom författaren fram till att den 
grafiska profilen/manualen endast ska omfatta ett grundläggande 
koncept om logotyp, färg, typsnitt och bild. Manualen utformades 
med en kombination av text och förklarande grafik för att göra den 
så användarvänlig som möjligt.  
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Bilagor 
Bifogade bilagor för denna rapport finns på följande sidor. 
 



1. Vilka vi är och vad gör vi: vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ideell

förening. JAK grundades 1972 och var under 1980- och 90-talet en av Sveriges

största och mest framgångsrika atletklubbar, med över 800 medlemmar och

styrkelyftare som tog medaljer i både SM och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–

15 medlemmar och en tävlande styrkelyftare. Idag är vi 32 medlemmar och

ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi är alltså en väldigt liten förening som åter

börjat få hopp om framtiden. Målet är att fortsätta växa och fortsätta

utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlemmar tillgång till ett fullt utrustat

styrkelyftsgym samt försöker anordna både sociala och utvecklande tillfällen

där vi gör allt från att grilla och bada till att hyra in externa talare för

workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara mer än ett gym; det ska vara en

samlingsplats och en stark gemenskap för människor som är intresserade av

och brinner för styrkelyft och skivstångsträning. Vi arbetar därför aktivt med att

skapa en kultur som präglas av en kärlek för sporten och öppenhet för alla.

Viktiga ledord för oss är just gemenskap och tillhörighet.

För närmare information om oss och hur vi definierar oss själva, se JAK 2.0 i

Bilaga 1.

2. Vad vi vill ha hjälp med: vi vill generellt ha hjälp med att skapa en grafisk profil

och ett ”nygammalt” varumärke, där vi bygger vidare på vissa redan

existerande element, men gör dem mer moderna och ”fräschare”. Vi har i

dagsläget en logga (se Bilaga 2), vi har ”våra” färger som är svart och gult

och vi har en tävlingsdräkt (t-shirt + hoody och mjukisbyxor).

Se nedan för önskemål samt vissa riktlinjer om vad som ska behållas av

dagens profil. Om det inte finns riktlinjer nedan eller i annan kommunikation

från oss har du dock fria händer.

• Logga: Loggan består idag av ”JAK”, en skivstång, ”1972” och

”POWERLIFTING JÄRFÄLLA”.

Om du bestämmer dig för att göra en ny logga ska den innehålla en

skivstång samt något av följande: ”JAK”, ”Järfälla Atletklubb” eller

”Järfälla AK” samt ”1972”, ”Anno 1972”, ”Est. 1972” eller dylikt. I övrigt får

du fria händer.

Den ska göras i gult samt svart och/eller vitt för att kunna tryckas på olika

typer av kläder (se nedan angående färg).

Transparent bakgrund.

Vektorgrafik.

• Marknadsföringsmaterial: exempel på kampanj i tryckta/digitala medier

med färdiga mallar som vi enkelt kan använda för framtagning av eget

profilmaterial i framtiden.

• Hemsida: enkel hemsida med syftet att ladda upp bild och text om

respektive styrelseledamot, information om föreningen, stadgar och

andra formaliadokument som bör finnas tillgängliga, blogg-sektion för

Bilaga 1 Brief JAK



inlägg om aktuella händelser, rapporter från tävlingar, etc. Vi har inte 

någon hemsida i dagsläget och har inte någon preferens för plattform 

annat än att den ska vara lättanvänd. 

• Typsnitt: hjälp med 3–5 typsnitt som går att matcha. 

Användningsområden: PR-material (affischer, inbjudningar till tävlingar 

och events, bilder med text, etc.), formellt material 

(styrdokument/avtal/styrelseprotokoll), hemsida 

• Färg: Vi vill ha kvar en gul färg (det måste dock inte vara exakt den som 

används i dagsläget). Svart funkar, men det får gärna vara ytterligare en 

färg som också kan användas, för att underlätta utskick, 

hemsidebyggand, etc., såsom t.ex. vitt, grått eller silver (du får fria 

händer efter vad som ligger bäst i linje med övriga önskemål). 

Den gula färgen ska dock vara kraftfull och ”saftig”. Gärna lite åt det 

orangea hållet, utan att vara orange. Som köttet i en solmogen apelsin 

som får 100 000 SEK i månaden för att lyfta j*vligt tunga vikter. Idag känns 

den lite ”blank”. Den ska kännas lyxig och stark! 

• Brevpapper: redigerbar Word- och PP-mall. 

• Format: allt material ska levereras i format som helst kan hanteras utan 

tillgång till CC-suiten. Dock logga i vektorgrafik. Säg till om det är ett krav 

att sådan tillgång finns så får vi diskutera. Det finns idag endast tillgång till 

en privat version av PS. 

• Storlek på material: A1-A5 för print och lämpligt för digitalt för att kunna 

användas med bra kvalitet över så stora användningsområden som 

möjligt. 

• Sociala media: Facebook och Instagram. 

• Deadline: 1 januari. 

3. Målgrupp/marknad: boenden i Järfälla med omnejd som är, eller kan bli, 

intresserade av styrkelyft och/eller av att erbjudas coachning. Även en allmän 

målgrupp av människor som är intresserade av styrkelyft, oavsett geografisk 

position, eftersom vi även söker att attrahera så många följare som möjligt på 

sociala medier. 

4. Konkurrens: kommersiella gym(kedjor) som F&S och SATS. Övriga atletklubbar 

ligger tillräckligt långt bort för att inte tävla om samma geografiska marknad. 

Det vi kan erbjuda framför kommersiella kedjor är en gemenskap och 

tillhörighet, där alla medlemmar känner varandra och där tanken är att det 

ska vara som att ”komma hem” när man kommer till gymmet. Man går inte 

”bara och tränar”, utan man beger sig till gymmet för att träffa sina vänner 

och knäböja tungt lika mycket som man umgås och hejar på varandra. 

JAK ska vara en smältgryta för intresset för styrkelyft och vänskap där alla 

tillsammans utvecklas och växer både som lyftare och som personer.  

5. Ton/image: traditionellt är styrkelyftsgym och atletklubbar ganska grymtiga 

och svettiga. Vi vill behålla en del av den hardcore-känslan samtidigt som vi 



vill städa upp den till att bli mer modern och professionell. Det ska synas att vi 

sysslar med ”riktig träning” samtidigt som vi erbjuder en stark gemenskap och 

tillhörighet i en grupp unga, hungriga och j*vligt glada/roliga människor som 

brinner för styrkelyft. 

Vi vill därför bygga en image som är öppen för den som delar vårt intresse för 

sporten, eller som delar vårt intresse för skivstångsträning, samtidigt som vi vill 

att det är just människor som delar vårt intresse och våra värderingar som 

söker sig till oss. Vill de bara ha ett gym för att göra sin ”core”-träning på eller 

gå på sina zumba-pass så kan de söka sig vidare till en kedja, men om de 

hittills bara sysslat med ”core” och zumba och kanske börjar känna att det 

ändå verkar lite spännande det där med ”tyngdlyftning” (som många som 

inte är initierade i sporten felaktigt tror att vi sysslar med) så ska de inte bli 

avskräckta när de hittar vår Facebook, Instagram eller hemsida. Då ska de 

snarare tänka ”oj, det där är inte alls min stil idag och väldigt främmande för 

hur jag vanligtvis gör och tränar, men de ser ju så trevliga och sköna ut att 

den råa eggen i atmosfären och deras driv och glöd ändå gör att jag blir lite 

intresserad och vågar skicka ett meddelande och fråga om till och med en 

nybörjare som jag har tillåtelse att komma och träna”. 

Det är nämligen just tanken ovan som är en av de största trösklarna in i vår 

sport i allmänhet och ner till vår klubb (som såklart ligger i en ganska smutsig 

och trist källare under den lokala simhallen i en förort till Stockholm) i 

synnerhet. Det är därför någonting som vi aktivt försöker att skruva lite på för 

att göra tröskeln lite lägre, samtidigt som vi inte är ute efter att helt ta bort 

tröskeln heller. 

6. Mål med varumärket: nå ut med ett tydligt och seriöst budskap om att vi inte 

endast vänder oss mot en liten niche-grupp av hardcore-powerlifters, utan att 

vi finns för alla som delar vår kärlek för sporten eller vår kärlek för styrka och 

skivstångsträning. Vårt mål är därför lika mycket att attrahera starka och 

dedikerade atleter som att visa för dem som annars kanske inte hade vågat 

gå till ett styrkelyftsgym och en atletklubb att vi välkomnar alla – unga som 

gamla, kvinnor som män och starka som svaga – som har ett intresse för 

styrkelyft eller för att bli starkare genom skivstångsträning.  

Vi mäter framgång genom antalet medlemmar. 

7. Grafisk profil/marknadsföringsmaterial tidigare: se Bilaga 3 för exempel på 

marknadsföringsmaterial som styrelsen på eget initiativ och efter egen 

förmåga själva har snickrat ihop tidigare. 

Vår Facebook: https://www.facebook.com/jarfallaak/  

Vår Instagram: https://www.instagram.com/jarfallaatletklubb/ 

https://www.facebook.com/jarfallaak/
https://www.instagram.com/jarfallaatletklubb/


Järfälla Atletklubb 
Måldokument

2017-01-01 
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JAK 2.0 

Därför finns vi till: Mission 

Järfälla Atletklubb ska aktivt främja och utveckla sina medlemmars och allmänhetens intresse 

för sporten styrkelyft samt uppmuntra sina medlemmar att tävla i styrkelyft. Järfälla Atletklubb 

ska likväl verka för att sprida information om vikten av att vara, samt redskap för att bli, sitt 

starkaste jag. 

Vad vi står för: Värdegrund 

Järfälla Atletklubbs verksamhet ska vara drog- och dopingfri. 

Vi ska ha en inkluderande kultur där vi hjälper varandra att utvecklas och som präglas av 

engagemang, gemenskap och glädje. Vi ska alltid värna om likvärdighet, jämställdhet, allas rätt 

att få delta och att allas åsikter är lika mycket värda. 

Vi ska aktivt arbeta för och främja en hänsynstagande och respektfull atmosfär i alla lägen. 

Dit vi siktar: Vision 

Allmänt: 

Järfälla Atletklubb ska erbjuda ett forum där människor kan växa och bli starkare, både fysiskt 

och mentalt, genom att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och andra. Vi ska vara en 

självklar mötesplats för alla som tycker att en stark kropp och ett starkt sinne är en grundsten 

för ett roligare liv. Vi ska vara dit alla i Järfälla med omnejd vänder sig för att utvecklas och 

tävla inom styrkelyft. 

Mål för 2017: 

Slutföra en komplett lag-serie i klassiskt styrkelyft med ett herr- och ett damlag. 

Flytta upp till Division 1 i klassiskt styrkelyft med minst ett lag. 

Mål till 2021:  

Minst ett lag i Elitserien. 

Växa som förening genom fler medlemmar, större lokaler och ett större utbud. 

Vad vi ska fokusera på: Verksamhetsområden 

Allmänt: 

Öppenhet och transparens för att alla som delar vår vision ska känna sig hemma och välkomna. 

Fler kvinnor och unga genom aktiv marknadsföring och ett tydligt budskap om en vilja att växa 

på bredden för att öka möjligheterna till ett aktivt och konstruktivt meningsutbyte och 

kunskapsöverföring 



Vad vi ska uppnå: Mål 

Mål för 2017 och 2021: motivera redan befintliga medlemmar genom att träna mer gemensamt 

och öka våra medlemmars kunskap om träning och sin egen potential samt nyrekrytera 

medlemmar. 

Ungdomsverksamhet: Senast 1 april 2017 ska vi ha kontaktat 3 idrottsföreningar och varit 

aktiva en dag på sportlovsveckan. 

Gruppträningsverksamhet: Vi ska kunna erbjuda ett gemensamt pass i veckan med minst 5 

deltagare från och med mitten av 2017. 

Utbildning: Styrelsen ska löpande utbilda sig för att bygga upp sin kunskaps- och kompetensbas 

för att kunna vidarebefordra detta till våra medlemmar. 

Gemenskap och engagemang: minst två gemensamma och ej träningsrelaterade aktiviteter per 

år. 

Hur vi ska uppnå: Strategi + Från sagt till gjort: Handlingsplan 

Få ett komplett lag: Motivera redan befintliga medlemmar. Anordna KM så medlemmar 

regelbundet får testa på tävling. Anordna ”Prova på Styrkelyft” för alla, även icke-medlemmar 

(förslagsvis mellan serieomgång 1 och 2). 

Uppflyttande till division 1: Öka kunskap, nyrekrytera medlemmar, träna mer gemensamt, 

utveckla vår egen potential. Gemensam träning under gemensam stång. Järfälla Atletklubbs 

tävlande medlemmar ska träna gemensamt lördagar kl. 10:00. 

Elitserien 2021: Främja befintliga medlemmars intresse för att tävla samt aktivt utöka 

medlemsbasen med tävlande medlemmar för att genom ökad kunskap och kamratlig konkurrens 

förbättra förutsättningarna för minst ett lag som är konkurrenskraftigt på nationell nivå. Kunskap 

och kompetens ska utvecklas genom att samtliga medlemmar som berörs av satsningen 

regelbundet går på kurser och bedriver självstudier. 

Ungdomsverksamhet: Kontakta förslagsvis Järfälla Boxing Club, Järfälla Hockey Club och 

FC Järfälla samt skriva informationstext om Järfälla Atletklubb och vår verksamhet som 

kommunen ska använda i sin marknadsföring av tillgängliga aktiviteter under sportlovsveckan 

2017. 

Gruppträningsverksamhet: Vi ska kunna erbjuda ett gemensamt pass i veckan med minst 5 

deltagare från och med mitten av 2017: Facebook-rekrytering, rekrytera närstående, besöka 

F&S, sätta upp affischer på t.ex. simhallens gym. 

Utbildning: använda SISU:s utbildningstimmar och kurser, coachkurser (Eleiko, självstudier 

etc.), köpa in litteratur till ”klubbens bibliotek”, gå på föreläsningar, besöka andra 

styrkelyftsklubbar. 
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Järfälla Atletklubb
Vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ideell för-
ening. JAK grundades 1972 och var under 1980- och 
90-talet en av Sveriges största och mest framgångs-
rika atletklubbar, med över 800 medlemmar och 
styrkelyftare som tog medaljer i både SM och VM. 
För 2 år sedan var vi ca 10–15 medlemmar och en 
tävlande styrkelyftare. Idag är vi 32 medlemmar och 
ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi är alltså en väldigt li-
ten förening som åter börjat få hopp om framtiden. 
Målet är att fortsätta växa och fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlemmar 
tillgång till ett fullt utrustat styrkelyftsgym samt för-
söker anordna både sociala och utvecklande tillfäl-
len där vi gör allt från att grilla och bada till att hyra 
in externa talare för workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara mer än 
ett gym; det ska vara en samlingsplats och en stark 
gemenskap för människor som är intresserade av 
och brinner för styrkelyft och skivstångsträning. Vi 
arbetar därför aktivt med att skapa en kultur som 
präglas av en kärlek för sporten och öppenhet för 
alla. Viktiga ledord för oss är just gemenskap och 
tillhörighet. Vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och 

är en ideell förening. JAK grundades 1972 och var 
under 1980- och 90-talet en av Sveriges största och 
mest framgångsrika atletklubbar, med över 800 
medlemmar och styrkelyftare som tog medaljer i 
både SM och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–15 
medlemmar och en tävlande styrkelyftare. Idag är vi 
32 medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi 
är alltså en väldigt liten förening som åter börjat få 
hopp om framtiden. Målet är att fortsätta växa och 
fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlemmar 
tillgång till ett fullt utrustat styrkelyftsgym samt för-
söker anordna både sociala och utvecklande tillfäl-
len där vi gör allt från att grilla och bada till att hyra 
in externa talare för workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara mer än 
ett gym; det ska vara en samlingsplats och en stark 
gemenskap för människor som är intresserade av 
och brinner för styrkelyft och skivstångsträning. Vi 
arbetar därför aktivt med att skapa en kultur som 
präglas av en kärlek för sporten och öppenhet för 
alla. Viktiga ledord för oss är just gemenskap och 
tillhörighet.

Järfälla Atletklubb
Vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ide-
ell förening. JAK grundades 1972 och var under 
1980- och 90-talet en av Sveriges största och 
mest framgångsrika atletklubbar, med över 800 
medlemmar och styrkelyftare som tog medaljer i 
både SM och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–15 
medlemmar och en tävlande styrkelyftare. Idag är 
vi 32 medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyfta-
re. Vi är alltså en väldigt liten förening som åter 
börjat få hopp om framtiden. Målet är att fortsätta 
växa och fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlem-
mar tillgång till ett fullt utrustat styrkelyftsgym 
samt försöker anordna både sociala och utveck-
lande tillfällen där vi gör allt från att grilla och 
bada till att hyra in externa talare för workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara 
mer än ett gym; det ska vara en samlingsplats 
och en stark gemenskap för människor som är 
intresserade av och brinner för styrkelyft och 
skivstångsträning. Vi arbetar därför aktivt med 
att skapa en kultur som präglas av en kärlek för 
sporten och öppenhet för alla. Viktiga ledord för 
oss är just gemenskap och tillhörighet. Vi heter 
Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ideell förening. 
JAK grundades 1972 och var under 1980- och 
90-talet en av Sveriges största och mest fram-
gångsrika atletklubbar, med över 800 medlemmar 

och styrkelyftare som tog medaljer i både SM 
och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–15 medlem-
mar och en tävlande styrkelyftare. Idag är vi 32 
medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi 
är alltså en väldigt liten förening som åter börjat 
få hopp om framtiden. Målet är att fortsätta växa 
och fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlem-
mar tillgång till ett fullt utrustat styrkelyftsgym 
samt försöker anordna både sociala och utveck-
lande tillfällen där vi gör allt från att grilla och 
bada till att hyra in externa talare för workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara 
mer än ett gym; det ska vara en samlingsplats 
och en stark gemenskap för människor som är 
intresserade av och brinner för styrkelyft och 
skivstångsträning. Vi arbetar därför aktivt med 
att skapa en kultur som präglas av en kärlek för 
sporten och öppenhet för alla. Viktiga ledord för 
oss är just gemenskap och tillhörighet.



Järfälla Atletklubb
Vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ideell förening. JAK grundades 1972 
och var under 1980- och 90-talet en av Sveriges största och mest framgångsri-
ka atletklubbar, med över 800 medlemmar och styrkelyftare som tog medaljer 
i både SM och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–15 medlemmar och en tävlande 
styrkelyftare. Idag är vi 32 medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi är 
alltså en väldigt liten förening som åter börjat få hopp om framtiden. Målet är 
att fortsätta växa och fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlemmar tillgång till ett fullt utrustat 
styrkelyftsgym samt försöker anordna både sociala och utvecklande tillfällen där 
vi gör allt från att grilla och bada till att hyra in externa talare för workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara mer än ett gym; det ska vara en sam-
lingsplats och en stark gemenskap för människor som är intresserade av och 
brinner för styrkelyft och skivstångsträning. Vi arbetar därför aktivt med att ska-
pa en kultur som präglas av en kärlek för sporten och öppenhet för alla. Viktiga 
ledord för oss är just gemenskap och tillhörighet. Vi heter Järfälla Atletklubb 
(JAK) och är en ideell förening. 

Järfälla Atletklubb
Vi heter Järfälla Atletklubb (JAK) och är en ideell förening. JAK grundades 1972 
och var under 1980- och 90-talet en av Sveriges största och mest framgångsri-
ka atletklubbar, med över 800 medlemmar och styrkelyftare som tog medaljer 
i både SM och VM. För 2 år sedan var vi ca 10–15 medlemmar och en tävlande 
styrkelyftare. Idag är vi 32 medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyftare. Vi är 
alltså en väldigt liten förening som åter börjat få hopp om framtiden. Målet är 
att fortsätta växa och fortsätta utvecklas.

Vi tävlar i styrkelyft och erbjuder våra medlemmar tillgång till ett fullt utrus-
tat styrkelyftsgym samt försöker anordna både sociala och utvecklande till-
fällen där vi gör allt från att grilla och bada till att hyra in externa talare för 
workshops.

Vår genomgående tanke är att JAK ska vara mer än ett gym; det ska vara en 
samlingsplats och en stark gemenskap för människor som är intresserade av 
och brinner för styrkelyft och skivstångsträning. Vi arbetar därför aktivt med 
att skapa en kultur som präglas av en kärlek för sporten och öppenhet för alla. 
Viktiga ledord för oss är just gemenskap och tillhörighet. Vi heter Järfälla Atlet-
klubb (JAK) och är en ideell förening. JAK grundades 1972 och var under 1980- 
och 90-talet en av Sveriges största och mest framgångsrika atletklubbar, med 
över 800 medlemmar och styrkelyftare som tog medaljer i både SM.
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Bilaga 3 Konkurrenters logotyper
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Bilaga 4 Skisser workshopp
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Katarina Pavlović 
h15katap@du.se

Handledare (Högskolan Dalarna): 
Michael Nilsson 
mii@du.se

*Obligatorisk

1. Vill du deltaga i denna undersökning fortsätt nedan *
Markera alla som gäller.

 Klicka i boxen för att fortsätta

Snabb information om Järfälla Atletklubb
Vilka är och vad gör Järfälla Atletklubb: 
Järfälla Atletklubb (JAK) är en ideell förening. JAK grundades 1972 och var under 1980 och 90talet 
en av Sveriges största och mest framgångsrika atletklubbar, med över 800 medlemmar och 
styrkelyftare som tog medaljer i både SM och VM. För 2 år sedan var klubben ca 10–15 medlemmar 
och en tävlande styrkelyftare. Idag har JAK 32 medlemmar och ca 15 tävlande styrkelyftare. Målet är 
att fortsätta växa och fortsätta utvecklas.  

JAK tävlar i styrkelyft och erbjuder sina medlemmar tillgång till ett fullt utrustat styrkelyftsgym samt 
försöker anordna både sociala och utvecklande tillfällen där de gör allt från att grilla och bada till att 
hyra in externa talare för workshops.  

2. Är du *
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Vill ej ange

Bilaga 5  Enkät

Järfälla Atletklubb  Enkätundersökning
Hej!  
Jag heter Katarina Pavlović och studerar Grafisk Design vid Högskolan Dalarna. Just nu genomför 
jag mitt examensarbete och i samband med detta ska en enkätundersökning genomföras. 
Undersökningen avser att handla om Järfälla Atletklubbs nya grafiska utseende. 

Undersökningen är anonym och ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan närmare motivering. Resultatet från undersökningen kommer att användas som 
underlag till examensarbetet. 

Du kommer att få se olika förslag som du får ta ställning till och undersökningen går snabbt att 
genomföra.

Tack på förhand!

Har du några som helst frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig, mina kontaktuppgifter 
hittar du nedan. 
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3. Ålder
Markera endast en oval.

 1824

 2530

 3140

 4150

 5160

 61+

 Vill ej ange

4. Är du medlem i Järfälla Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

5. Utövar eller har du utövat styrkelyftning? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

6. Utövar du en annan träningsform? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Dina åsikter om logotyper

Logotypförslag 1
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7. Tycker du att logotypen symboliserar en atletklubb för styrkelyft? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

8. Skapar logotypen ett intresse hos dig? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

9. Tycker du att logotypen representerar Järfälla Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

10. Tycker du att logotypen är könsneutral? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Representerar logotypen Järfälla Atletklubbs värdeord?
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11. Styrka *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

12. Gemenskap *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

13. Glädje *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

Dina åsikter om logotyper

Logotypförslag 2
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14. Tycker du att logotypen symboliserar en atletklubb för styrkelyft? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

15. Skapar logotypen ett intresse hos dig? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

16. Tycker du att logotypen representerar Järfälla Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

17. Tycker du att logotypen är könsneutral? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Representerar logotypen Järfälla Atletklubbs värdeord?

18. Styrka *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

19. Gemenskap *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

20. Glädje *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

Dina åsikter om logotyper

Logotypförslag 3
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21. Tycker du att logotypen symboliserar en atletklubb för styrkelyft? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

22. Skapar logotypen ett intresse hos dig? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

23. Tycker du att logotypen representerar Järfälla Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

24. Tycker du att logotypen är könsneutral? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Representerar logotypen Järfälla Atletklubbs värdeord?
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25. Styrka *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

26. Gemenskap *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

27. Glädje *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

Dina åsikter om logotyper

Logotypförslag 4
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28. Tycker du att logotypen symboliserar en atletklubb för styrkelyft? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

29. Skapar logotypen ett intresse hos dig? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

30. Tycker du att logotypen representerar Järfälla Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

31. Tycker du att logotypen är könsneutral? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

Representerar logotypen Järfälla Atletklubbs värdeord?

32. Styrka *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

33. Gemenskap *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

34. Glädje *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls Mycket

För en atletklubb som Järfälla Atletklubb, vilken av dessa
logotyper föredrar du?
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35. Välj ett av alternativen nedan *
Markera endast en oval.

 Alternativ 1

 Alternativ 2

 Alternativ 3

 Alternativ 4

Färger

Välj ett av alternativen nedan:
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Tillhandahålls av

36. Vilka av dessa färgalternativ tycker du skulle vara lämplig för en atletklubb som Järfälla
Atletklubb? *
Markera endast en oval.

 Alternativ 1

 Alternativ 2

 Alternativ 3

Typsnitt

37. Vilken av dessa typsnittskombinationer tycker du bäst om? *
Markera endast en oval.

 Alternativ 1

 Alternativ 2

 Alternativ 3

 Alternativ 4

Slut på enkätundersökningen
Tack för din medverkan och din tid! Har du frågor eller andra funderingar så går det självklart bra att 
höra av sig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Katarina Pavlović

Välj ett av alternativen nedan:



Logotyp 1

Logotyp 2

Bilaga 6 Resultat kärnvärden
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Logotyp 3
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Bilaga 7 Skiss grafisk manual
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Logotyp
Logotypen består av förkortningen JAK, texten Jär-
fälla Atletklubb, anno 1972, värdeorden gemenskap, 
styrka och glädje. Utöver dessa elemnet består 
logotypen av en skivstång med vikter.

Logotypen får under inga omständigheter förvräng-
as, däremot kan symbolen användas fristående om 
det behövs, exempelvis för användning av favicon.

Kring logotypen ska det alltid finnas luft för att 
göra den synlig och läsbar. Frizonen runt logotypen 
består av delar av skivstången med vikter, se figur 
1. Detta är minimumavståndet till annan text, grafik 
eller bild. 

Logotypen ska huvudsakligen återges i primärfärgen 
men alltid återges i någon av profilfärgerna, se figur 
2. Vid låg kontrast ska alltid negativ variant nyttjas. 
Negativ variant finns i svart och vitt utförande.

JÄ
RFÄLLA ATLETKLUBB 

G
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ENSKAP   STYRKA   G
LÄD
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Figur 1

Figur 2



Typsnitt
God typografi är till för att underlätta för den som 
läser texten. Texten ska vara tydlig och lätt att läsa. 
Typografin är en viktig del i Järfälla Atletklubs design  
och ska nyttjas i all marknadsföringsmaterial.

Till allt digitalt och tryckt material avänds Rockwell 
Regular, 20 pt, i rubriksättning. Brödtext används 
med typsnittet Calibri Regular, 12 pt. Vid en högre 
gradsättning av rubrik eller brödtext är det önskvärt 
att förhållandet bibehålls. Detta ska användas kon-
sekvent för att stärka vår profil och igenkänning.

Texter sätts i första hand i svart men mot mörk 
tonplatta sätts texten i huvudfärgen. Är kontrasten 
låg går det bra att nyttja vitt eller våra andra kom-
plementfärger.

Typsnitten finns i olika vikter och det går bra att 
använda t.ex en fet stil för att belysa något viktigt. 
Kom ihåg att texten ska vara tydlig att läsa, under-
lätta för läsaren!

A B C D E F G H I J K L M N
A B C D E F G H I J K L M N

1234567890

Bilder
Vi vill använda bilder för att skapa liv och förstärka 
vårt budskap. Bilder ska användas i sammanhang 
där det tydligt framgår att Järfälla Atletklubb är 
avsändaren, t.ex. med logotyp eller en symbol. Vi 
änvänder gärna bilder på människor, gärna då i rö-
relse. Vid ansiktsbilder, eller bilder där ansiktet syns, 
ska dessa personer gärna ha ett glatt utseende. Är 
det fler människor i bilden är det med fördel att 
båda könen är representerade. 

Tänk på att respektera gällande lagar och var noga 
med att du har rättigheter till materialet som du 
nyttjar.

Färger
En viktig bärare av JAK:s identitet är våra färger. 
Huvudfärgen ljus orange används bland annat i vår 
logotyp men ska även hjälpa till att öka vår genom-
slags kraft grafiskt. Huvudfärgen ska alltid återges 
med 100% mättnad och får ej nyttjas med opacitet.

Förutom huvudfärgen finns det även komplemente-
rande färger som stärker vårt grafiska uttryck. Fär-
gerna består av mörk orange, gult, beige och svart. 
Dessa färger får användas med olika opaciteter, du 
ska alltid hålla dig till hela tiotal (10%, 20%, 30%...).

Färger uppträder olika beroende på vilken bakgrund 
den ligger mot. Vid tryck kan beställaren med fördel 
ta med ett färgprov alternativt denna manual för att 
få ett så korret tryck som möjligt.

Ett konsekvent användande av vår profilfärg, samt 
komplementfärger, ger en tydlig igenkänning och är 
att föredra.

20 % 40 % 60 % 80 %
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Kring logotypen ska det alltid finnas luft för 
att göra den synlig och läsbar. Frizonen runt 
logotypen består av delar av skivstången 
med vikter, se ovan. Detta är minimumav-
ståndet till annan text, grafik eller bild. 

Logotypen ska huvudsakligen återges i 
primärfärgen men alltid återges i någon av 
profilfärgerna, se till höger. Vid låg kontrast 
ska alltid negativ variant nyttjas. Negativ 
variant finns i svart och vitt utförande.

Logotyp
Hur den får användas
Logotypen består av förkortningen JAK, 
texten Järfälla Atletklubb, anno 1972, 
värdeorden styrka, gemenskap och glädje. 
Utöver dessa element består logotypen av 
en skivstång med vikter.

Logotypen får under inga omständigheter 
förvrängas, däremot kan symbolen använ-
das fristående om det behövs, exempelvis 
för användning av favicon.



Logotyp



Färger

Hur vi färglägger
En viktig bärare av JAK:s identitet är våra 
färger. Huvudfärgen gul används bland 
annat i vår logotyp men ska även hjälpa till 
att öka vår genomslagskraft grafiskt. Huvud-
färgen ska alltid återges med 100% mättnad 
och får ej nyttjas med opacitet.

Förutom huvudfärgen finns det även kom-
plementerande färger som stärker vårt 
grafiska uttryck. Färgerna består av mörk 
orange, gult, beige och svart. Dessa färger 
får användas med olika opacitet, du ska 
alltid hålla dig till hela tiotal (10%, 20%, 
30%...).

Färger uppträder olika beroende på vilken 
bakgrund den ligger mot. Vid tryck kan 
beställaren med fördel ta med ett färgprov 
alternativt denna manual för att få ett så 
korret tryck som möjligt.

Ett konsekvent användande av vår profil-
färg, samt komplementfärger, ger en tydlig 
igenkänning och är att föredra.



PANTONE 108 C

DIGITAL
R: 255  G: 219  B: 0

TRYCK
C: 0  M: 11  Y: 98  K: 0

PANTONE Black 6 C

DIGITAL
R: 19  G: 21  B: 23

TRYCK
C: 76  M: 68  Y: 61  K: 87

PANTONE 2592 C

DIGITAL
R: 163  G: 11  B: 105

TRYCK
C: 39  M: 100  Y: 21  K: 3

DIGITAL
R: 240  G: 235  B: 227

TRYCK
C: 7  M: 7  Y: 11  K: 0

GUL SVART

GRÅLILA



Texter sätts i första hand i svart men mot 
mörk tonplatta sätts texten i huvudfärgen. 
Är kontrasten låg går det bra att nyttja vitt 
eller våra andra komplementfärger, men 
tänk på att ha god kontrast.

Typsnitten finns i olika vikter och det går bra 
att använda t.ex. en fet stil för att belysa 
något viktigt. Kom ihåg att texten ska vara 
tydlig att läsa, underlätta för läsaren!

För att göra en text mer intresant går det 
även bra att nyttja en anfang. Du kan nyttja 
element av logotypen, ”J”, ”A” eller ”K”, för 
att skapa en anfang alternativt en angfang 
med ett av våra typsnitt.

Typsnitt
Hur de får användas
God typografi är till för att underlätta för 
den som läser texten. Texten ska vara tydlig 
och lätt att läsa. Typografin är en viktig del 
i Järfälla Atletklubbs design och ska nyttjas 
i allt marknadsföringsmaterial. Typografin 
ska användas konsekvent för att stärka vår 
profil och igenkänning.

Till allt digitalt och tryckt material används 
Rockwell Regular, 20 pt, i rubriksättning. 
Brödtext används med typsnittet Verdana 
Regular, 9 pt. Teckengrad och knipning/ 
spärrning får självklart justeras, ha god 
typografi i åtanke. 

A a
B b



Bilder
Hur vi ser ut
Vi vill använda bilder för att skapa liv och 
förstärka vårt budskap. Bilder ska användas 
i sammanhang där det tydligt framgår att 
Järfälla Atletklubb är avsändaren, t.ex. med 
logotyp eller en symbol. Vi änvänder gärna 
bilder på människor, gärna i rörelse. Vid an-
siktsbilder, eller bilder där ansiktet syns, ska 
dessa personer gärna ha ett glatt utseende. 
Är det fler människor i bilden är det med 
fördel att båda könen är representerade. 

Tänk på att respektera gällande lagar och 
var noga med att du har rättigheter till 
materialet som du nyttjar.

Typsnitt



Kontakta Järfälla Atletklubb
Mjölnarvägen 3
177 41 Järfälla
Facebook: jarfallaak
Instagram: jarfallaatletklubb 
E-post:  jarfalla.atletklubb@gmail.com
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