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Förord  
Valet av att skapa en grafisk profil med tillhörande logotyp var ett 
självklart val för examensarbetet. Detta genomfördes med syfte till 
att få en kandidatexamen inom Grafisk Design.  
 
Författaren vill tacka Ann Lindlöv, BlomAnn’s Buketter och 
Binderier AB, som med sin medverkan gjort det möjligt att 
genomföra detta examensarbete.  
 
Även ett stort tack går till respondenter som deltagit i fokusgruppen.  
 
Avslutningsvis ett stort tack till Åsa Svensson, handledare för 
projektet som funnits till hands och givit vägledning som varit 
mycket givande för utformningen av projektet.   
 
 
 

Carolina Tyrbjörn 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

 
1.1.1 BlomAnn’s Buketter och Binderier AB 
 
Föreliggande rapport har genomförts med uppdragsgivaren 
floristföretaget BlomAnn’s. Målet med samarbetet är att skapa en 
logotyp med tillhörande grafisk profil för att den visuella identiteten 
ska uppfattas som enhetlig i alla kanaler.  
 
Företaget startades hösten 2013 och det framgår att många 
samarbeten går via blomsterförmedlingsorganisationerna Interflora 
och Euroflorist, som bidrar till utökat sortiment. BlomAnn’s vänder 
sig till en bred kundkrets, vilket gör att målgruppen ses som mycket 
varierande. Målgruppen består av personer bosatta i närområdet, 
men det finns även möjlighet till att beställa blommor från alla 
världens hörn i och med företaget samarbetspartners Interflora och 
Euroflorist. Beställningar kommer in via företagets webbsida, över 
telefonkontakt och samarbetspartners. Beställningar kan även göras 
vid direkt kundmöte. Till försäljning finns det alltid snittblommor i 
den fysiska butiken. Grundaren Ann Lindlöv vill att logotypen ska 
förmedla miljövänlighet, flexibilitet och originalitet (personlig 
kommunikation, 5 mars 2018).  
 
Miljö 
BlomAnn’s arbetar med ett brett utbud av blomster och värnar starkt 
om miljön. Material återvinns och återanvänds, i största möjliga mån 
utan att ge avkall på kvaliteten. Allt överblivet från naturen går till 
kompost och övrigt sorteras. För att material inte ska gå till spillo, 
köps blommor in efter beställning från kund och vid mer exklusiva 
produkter sker betalning i förväg. Anledning till detta är för att lagret 
blir för stort och produkterna inte går åt, vilket påverkar både miljö 
och försäljning negativt.  
 
Flexibilitet  
Företaget arbetar med ett brett utbud och uppfyller kundernas behov 
genom att erbjuda det som kunderna efterfrågar. Med andra ord är de 
flexibla i relation till dess kunder och deras beställningar.  
 
 
Originalitet  
BlomAnn’s arrangerar annorlunda uppsättningar, som inte finns i 
andra butiker. De är originella i sitt arbete.  
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1.1.2 Floristbranschen  
Inom floristbranschen arbetas det innovativt med blomster för hem 
och offentliga miljöer. Det är ett hantverksyrke med inslag av 
praktiskt skapande som försäljning och administration. En florist bör 
vara serviceinriktad, tillmötesgående och möta kundens 
förväntningar. De skapar individuella och unika blomsterarbeten för 
en bred kundkrets som kan befinna sig i olika skeden i livet. Florister 
arrangerar allt ifrån brudbuketter till begravningsbinderier och 
hjälper till att förmedla känslor genom dess blomster. Arbetet 
innefattar även beställning, hantering, underhåll och leverans 
(Arbetsförmedlingen, 2014).  
 
 
1.1.3 Företagsprofil  
Enligt Bergström (2016) har ett företag tre profiler; en individuell 
profil, en miljöprofil och en visuell profil. Den individuella profilen 
innebär att alla individer som representerar företaget ska vara en del 
av företagets och profilera det. Vidare profileras företaget via den 
miljö som de verkar inom, detta kan innefatta interiör och kallas för 
miljöprofil. Den visuella profilen innefattar företagets identitet, 
vision och värden i ett visuellt språk. Det första mötet en 
organisation eller förening har med sina kunder innefattar allt ofta ett 
visuellt budskap. Det kan innefatta ett brev, en annons, en trycksak 
eller en hemsida. För att budskapen ska nå fram skapas en visuell 
identitet och därigenom får avsändaren en företagsprofil (Heine 
2005). Enligt Airey (2014) väljer människor ofta en produkt baserad 
på det uppfattade värdet, snarare än det riktiga värdet. Därför är en 
företagsprofil viktig för att lyckas etablera relationer till kunderna. 
Använder företaget sig av en konsekvent visuell identitet kommer 
förtroendet byggas upp och kunder kommer återvända.  
 
 
1.1.4 Logotyp  
En logotyp är en visuell representation av ett företag eller varumärke 
och den kommunicerar varumärksidentiteten (Grinsven, 2014). 
Enligt Evamy (2016) ska logotypen vara förknippad med företagets 
värden, attribut och aktiviteter. Vid utformandet av logotypen bör en 
grafisk formgivare därmed se över färg, typografi, typgrad, 
mellanrum, positionering av ord samt den visuella utformningen av 
symboliska element. En del logotyper behöver enbart en symbol för 
att skapa igenkänning, medan andra kräver en alltmer tydlig 
anslutning till organisationen i form av ett företagsnamn. Airey 
(2014) menar att en logotyp kan bestå av ett flertal färger men att det 
är fördelaktigt att ha en logotyp som innehåller enbart en färg. Detta 
beror på att kunden kan återkomma och begära om en enfärgad 
logotyp för tryck. 
 
Syftet med en logotyp är att den ska identifieras, särskiljas och 
profileras (Leijon 2010). En logotyp ska reflektera företagets värden 
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och attityder (Adir el al. 2015). Airey (2014) menar att en logotyp 
ska vara enkel, relevant, varaktig, distinkt, minnesvärd och anpassad.  
 
Enkel – en enkel logotyp är mest effektiv, eftersom de kan användas 
i olika kanaler. Den förblir mångfacetterad, skapar igenkänning och 
är minnesvärd om de innehåller få detaljer.  
 
Relevant – logotypen bör vara relevant för industrin, 
uppdragsgivaren och kunderna. Den ska identifiera företaget.  
 
Varaktig – logotypen kan uppdateras, men den underliggande idén 
ska bevaras. Den ska existera så länge företaget existerar. En logotyp 
är även varaktig om den visar företagets historia och är tidlös.  
 
Distinkt – den ska separeras från andra logotyper och vara unik. För 
att göra en logotyp distinkt bör den vara igenkänningsbar. Logotypen 
ska fungera i svart och vitt med entydiga former.   
 
Minnesvärd – då det första intrycket görs under loppet av några 
sekunder, bör logotypen vara minnesvärd och oförglömlig. Fokus 
bör ligga på ett element i logotypen. Vid skissfasen bör man därför 
tänka på logotyper som man själv minns och vad som var speciellt 
med dem.  
 
Anpassad – logotypen bör vara anpassad för olika skalor och 
kanaler. Inga detaljer bör gå få förlorade om logotypen ska 
appliceras på exempelvis en dragkedja. Det är därför viktigt att 
utforma en enkel logotyp med få detaljer.    
 
I Leijon (2010) intervjuas fyra grafiska formgivare gällande hur de 
ser på arbetet. Det framgår enligt John Jacobson att logotypen är den 
centrala byggstenen i ett varumärke och vidare hävdar han att 
logotyper ska vara läsbara i stor och såväl liten skala om den ska 
vara beskrivande, representativ eller associativ. Vidare framgår det 
att logotypen aldrig ska stå ensam. I arbetet menar Gabor Palotai att 
det inte enbart handlar om att utforma en logotyp. Det är mycket 
annat som bör inkluderas, t.ex. ger miljöer och produkter även 
viktiga signaler till mottagarna. Pehr Rafstedt berättar att han väljer 
att medvetet applicera sina logotyper på bilar, annonser och annat för 
att utvidga kunders beställningar. Det är inte förrän då de inser att 
arbetet kommer omfatta en hel profil och inte enbart en logotyp.   
 
I arbetet med att ta fram en logotyp eller identitet är det viktigt att 
skaffa information om verksamheten, dess strategier, historia, 
framtid, marknad, målgrupper och liknande. Därefter kan en 
designstrategi tas fram och vara som utgångspunkt för fortsatt arbete. 
En motbrief är även något som samtliga designers nyttjar i sitt 
arbete. Det kan innebära riktlinjer och förslag på lösningar i 
designprocessen. Implementering sker först när logotypen är 
utformad och du kan formge skyltar, etiketter, förpackningar etc. När 



10/57 

arbetet väl är färdigt och när människor börjar få en relation till 
varumärket börjar varumärksidentiteten verkligen växa menar 
formgivaren Björn Kusoffsky i en intervju (Leijon 2010). 
 
1.1.5 Varumärket  
Enligt Wheeler (2013) är varumärkes uppgift att bygga medvetenhet 
och lojalitet hos kunderna. Det ska väcka omedelbar uppmärksamhet 
och vara särskiljande från andra aktörer för att uppfattas som 
framgångsrikt. En grafisk identitet fångar därmed uppfattningen av 
ett varumärke och ger associationer till det.  
 
 
1.1.6 Grafisk manual 
De företag som har en stark profil uppfattas som mer trovärdiga och 
kompetenta. En grafisk manual är ett redskap som bidrar till att 
människor utan vidare kunskap inom grafisk design kan följa de 
grafiska regler som är avsatta. Följs inte den grafiska profilen kan 
företaget börja uppfattas som oseriöst och rörigt (Smajic, u.å). 
Smajic (u.å) skriver om de olika enheter som bör ingå i en grafisk 
manual:  
 
Färgpalett – en uppsättning av vilka färger som ska ingå i företagets 
färgprofil. Färgerna presenteras i färgrutor och i färgkombinationer.  
 
Logotyp – logotypen presenteras i olika varianter och regler för hur 
de får placeras och appliceras tillkommer även.  
 
Tilltal/tonläge – språket bör vara anpassat genom rätt tilltal och 
tonläge.  
 
Bildspråk – i den grafiska manualen bör grundregler för bildspråket 
sammanställas. Exempel motiv och miljö. 
 
Innehåll – gör det lätt att navigera i manualen genom en tydlig 
innehållsförteckning.  
 
Inledning – i denna del presenteras grundkoncept kring profilen, 
förväntningar och krav vid applicering.  
 
Kärnvärden/Målsättning – det kan vara fördelaktigt att nämna 
verksamhetens kärnvärden och målsättningar.  
 
Typografi – de typsnitt som ska ingå i profilen ska presenteras. 
Exempel på detta är rubriksättning, brödtext och andra element som 
innehåller text.   
 
Presentationsmall – vid presentationer ska profilen inkluderas, 
exempel på detta kan vara PowerPoint presentationer.  
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Word brevmall – en enhetlig mall som används av företaget bör 
finnas med i den grafiska manualen.  
 
Kontorsmaterial – exempel på detta är de papperstyper och ytvikter 
som ska användas inom företaget. 
 
Annonsering – förslag på hur annonseringen ska utformas.  
 
Regler för webbsida – profilen bör likaså följas på företagets 
webbsida. Rubriksättning, regler för bildplaceringar och färger bör 
inkluderas.  
 
 
1.1.7 Typografi  
En sammanhängande image är inte möjlig om typografin inte är unik 
och läsbar (Wheeler 2014). I den grafiska profilen ska typografin 
förtydliga och stimulera till läsning. Balansen mellan typsnitt, 
satsbredd, typgrad och radavstånd avgör en brödtext lättläslighet. 
(Heine 2005).   
 
För att förstärka företagets profil och trycksakernas identitet ska 
antalet typsnitt begränsas. Benämningen för dessa typsnitt kallas 
hustypsnitt och det visar sig vara fördelaktigt om dessa typsnitt 
innehåller fler varianter av sitt slag. I varje hustypsnitt bör det ingå 
ett serifftypsnitt och ett sanseriftypsnitt. Några generella normer för 
vilka typsnitt som ska användas inom olika branscher existerar inte 
(Heine 2005). Enligt Xu, Chen och Liu (2017) används versaler i 
typografin för att väcka uppmärksamhet, medan gemener istället ger 
ifrån sig ett intryck av vänlighet. 
 
 
1.1.8 Färg 
Enligt Heine (2005) kan färg skapa identitet, förmedla budskap och 
ge associationer. Individens färgupplevelser uppfattas ofta som 
känslomässig, dvs att en viss färg kan upplevas på ett visst sätt i 
kontrast till en annan färg. Enligt A. Lindlöv (personlig 
kommunikation, 5 mars 2018) önskas färgen grön som primärfärg 
för BlomAnn’s visuella identitet, eftersom att värdeordet miljö ska 
återspeglas i logotypen och i den grafiska profilen. BlomAnn’s 
menar därmed att färgen grön associeras till miljö. Logotypen ska 
såväl fungera i svart och vitt.  
 
Grön  
Ett tydligt exempel på detta är att färgen grön förmedlar natur och 
trygghet (Heine 2005). Enligt (Green 2018, 27 februari) beskrivs 
färgen grön som hoppfull, ungdomlig, livfull, men även en färg som 
kan ses med avund. Kühlhorn (2017) anser att färgen sällan står i 
centrum och att den upplevs som ofarlig. Beroende på kulör 
uppfattas färgen på olika sätt. Vidare beskriver Kühlhorn (2017) att 
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grönt kan finnas i kalla gråaktiga kulörer och därigenom uppfattas 
som matt, eller bestå mer av mer gult och istället uppfattas som 
jordnära. Tillsätts rött och svart blir det mer djup i färgen.  
 
Svart och vitt  
Färgen svart beskrivs enligt (Black 2018, 6 mars) som högtidligt och 
auktoritärt. Den används ofta i sammanhang som vill förmedla dessa 
budskap. Färgen svart skapar tillsammans med färgen vit god 
kontrast. Enligt (White 2018, 27 april) är färgen vit motsatsen till 
svart och i Europa och Amerika associeras färgen med perfektion, 
godhet, ärlighet, tydlighet, början, neutralitet och noggrannhet.  
 
 
1.1.9 Flexibilitet, originalitet, miljö  
Enligt A. Lindlöv (personlig kommunikation, 5 mars 2018), beskrivs 
företagets värdeord flexibilitet, originalitet och miljö.  
 
Flexibilitet – innebär att en person eller ett verktyg kan anpassas i 
olika arbeten eller funktioner (Flexibilitet, 2018). Det anses som 
intellektuellt att ha förmågan att anpassa sig till olika situationer 
(Flexibilitet, u.å.). Enligt Hanson (2004) kännetecknas flexibla 
arbeten med avreglering och arbetsuppgifter med hög grad av 
komplexitet. En person som arbetar flexibelt, effektiviserar sitt 
arbete, finner välbefinnande och gör kompetensutveckling möjligt. 
Denna person kan även känna av tidspress, hög arbetsintensitet och 
behöver då behandla mycket information som kan kännas 
omfattande. Enligt synonymer (u.å.) har ordet flexibel ett flertal 
synonymer, bl.a. hör böjlig, smidig, elastisk, anpassbar, föränderlig, 
mångsidig, öppen, rörlig och flyttbar till dessa synonymer.  
 
 
Originalitet – det är viktigt att ta hänsyn till upphovsmannens 
originalitet, vid värdering av konst. Detta kan bl.a. innefatta idéer, 
val av material och teknik (Originalitet, 2016). Begreppet är en 
egenskap av nyskapande, egenhet, ursprunglighet, urbild, urtext etc. 
Ett verk är originellt om det inte går att utföras av någon annan. 
Såvida det inte är kopierat, plagierat eller översätt av ett annat verk 
(Originalitet, u.å.). Ett verk bör specificeras och preciseras för att det 
ska uppfattas som originellt (Originalitet, 2016). Enligt synonymer 
(u.å.) har ordet originalitet ett flertal synonymer, bl.a. ursprunglig, 
naturlig, okonstlad, personlig, särpräglad, självständig, färgstark, 
ovanlig, unik, annorlunda, nyskapande, säregen, egenartad, egen, 
egendomlig, besynnerlig, underlig, konstig, udda, knäpp, bisarr, 
excentrisk.  
 
 
Miljö – innefattar omgivningen. Det finns både en inre och yttre 
miljö, där naturen tillhör den yttre. Medan känslor tillhör den inre 
(Miljö, u.å.). Ordet används särskilt inom verkande system, för djur, 
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växter eller andra levande organismer. Den fysiska och sociala 
miljön beskrivs som organismens påverkan på omgivningen eller 
omgivningens påverkan på organismen (Miljö, 2015). Många företag 
har ett väl fungerande miljöarbete. De som arbetar aktivt med 
hållbarhetsarbete har i genomsnitt högre tillväxtvilja och är mer 
innovativa än vad andra företag är. Detta är särskilt förekommande i 
större företag, där miljöaspekten ofta förknippas med konkurrens. I 
de mindre företagen framgår det att det är pga. tidsbrist eller brist på 
personella resurser som miljöarbetet inte inkluderas. Det är endast 
fyra av tio småföretag som har en nedskriven miljöpolicy 
(Sverigesmiljomål, 2016).  
 
 
1.1.10 Enkätundersökning  
Vid utformningen av enkäter är det viktigt att idéns syfte noggrant 
presenteras innan data kan samlas in. Detta beror på att du har andra 
människor att förhålla dig till. Redan i det sammanhanget kommer 
avgränsningsfrågor och ett urval att behandlas. Enkäten bör besvaras 
av ett representativt urval, dvs att var och en av de utvalda motsvarar 
eller representerar alla andra av populationen. Det sägs att ju större 
urval, desto större sannolikhet är det att det är representativt för 
populationen. En given procentandel ska även presenteras och det 
ska redogöras varför respondenterna handlar på ett visst sätt eller 
varför dem tycker på ett visst sätt (Trost, 2016).  
 
Frågorna i enkätundersökningen bör vara beskrivande och 
känslomässiga. En fråga är beskrivande om det går att få besked om 
den, medan en känslomässig fråga handlar om att sätta sig in i 
respondenternas sätt att känna. Tabellariska frågor kan nyttjas om 
syftet är att ta reda på ålder, kön osv. Medan följdfrågor i form av 
svarsalternativ såsom ”Motivera” eller ”Varför” kan användas för att 
besvara huvudfrågan och för att utveckla respondentens tankar. 
Öppna följdfrågor rekommenderas ej. Något som även bör undvikas 
är långa frågeformuleringar, då de blir svårt för respondenterna att 
minnas och därigenom besvara frågeställningen (Trost, 2016).  
 
1.1.11 Fokusgrupp 
Lupton (2011) menar att en fokusgrupp är att föredra om en design 
ska testas på en avsedd publik. I en fokusgrupp deltar ett urval av 
individer i en organiserad konversation. Detta kan användas för att 
planera ett projekt och definiera mål eller för att utvärdera resultat. 
Om frågan är ledande eller om några deltagare dominerar 
diskussionen eller styr åsikten i gruppen, kan resultatet förstöra 
researchen.  
 
Vidare menar Lupton (2011) att fyra till fem frågor bör planeras i 
förväg, för att skapa struktur inom fokusgruppen. Frågorna bör vara 
öppna och neutrala. En moderator, eller diskussionsledare ska 
närvara, leda diskussionen och föra anteckningar. Det är även viktigt 
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att införa samtycke med deltagarna och förklara hur svaren kommer 
användas i undersökningen. Det är just fokusgruppens åsikter, 
erfarenheter och reaktioner som värdesätts. Därför bör deltagarna få 
klart för sig att de är experterna inom området.  
 
Inom en fokusgrupp är det särskilt viktigt att inkludera alla åsikter 
och vara öppen för nytänkande. Försöker en individ övertyga någon 
inom gruppen, bör moderatorn ändra konversationen. För ökat 
deltagande bör moderatorn även ställa följdfrågor, vara deltagande 
och inte påskynda svaren (Lupton, 2011).  
 
 

1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att skapa logotyp samt grafisk profil 
som resulterar i en visuell identitet till BlomAnn’s Buketter & 
Binderier AB. I en grafisk manual ska det beskrivas hur de grafiska 
elementen ska användas för att bilda den visuella identiteten. Denna 
grafiska profil ska appliceras på tryckt och digitalt material och 
innehålla de enheter som branschen kräver. Syftet är att förmedla 
företagets värdeord samt att få den visuella identiteten att uppfattas 
som enhetlig.   
 

1.3 Problemformulering med frågeställningar  

Företaget har märkt att kunderna inte uppfattar den visuella 
identiteten som enhetlig. De kunder som besöker butiken har ingen 
vidare kännedom om den visuella identiteten, då de kanaler som 
företaget kommunicerar via skiljer sig åt markant.  
 
Hur skall den visuella identiteten för BlomAnn’s Buketter och 
Binderier AB utformas för att förmedla företagets värdeord? 
 
Hur ser andra logotyper ut inom floristbranschen och genom vilka 
kanaler kommunicerar de?   
 

1.4 Avgränsningar  

Projektet ska inte leverera ett förändrat varumärkskoncept, dvs att 
värdeord ska förnyats etc. Den grafiska profilen ska istället stärka 
företaget och dess värdeord. Projektet ska inte heller leverera en ny 
hemsida. Istället ska hemsida levereras i form av mockups till kund.  
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2 Metod  
2.1 Tillvägagångssätt  

Sless informationsdesignprocess har varit en lämplig strategi för 
arbetet. Den datainsamlingsmetod som använts är intervjuer med 
uppdragsgivare, en visuell innehållsanalys, enkätundersökningar från 
målgrupp samt en fokusgrupp bestående av designstudenter.   
 

2.2 Sless informationsdesignsprocess   

Studien utgår från Measuring Information Design (Sless 2008). 
Modellen består av sju steg och under varje steg i processen har 
aktiviteter utförts, se figur 1.  
 
 

 
 
 
Figur 1        Ovan visas David Sless Measuring Information Design.  

  
2.2.1 Scoping 
Undersökningen påbörjades i form av en intervju med 
uppdragsgivare, som motsvarade steget scoping. Detta gjordes med 
anledning av att ta reda på företagets värdeord och för att få en 
uppfattning om uppdraget.  
 
 
2.2.2 Benchmarking 
En visuell innehållsanalys genomfördes för att fastställa hur andra 
floristföretag profilerar sig i Sverige, detta motsvarade steget 
benchmarking. I detta steg ingick det bl.a. att fastställa vilka kanaler 
företagen använder och hur logotyperna skiljer sig åt visuellt. Detta 
genomfördes för att färdigställa generella samband och olikheter. 
Totalt granskades 30 stycken floristlogotyper. 
 
Den visuella innehållsanalysen gjordes enligt följande kategorier: 
 
 

• Utformning – enkel, relevant, varaktig, distinkt, 
minnesvärd, anpassad  
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• Färg – dominerande färg, antal färger  
• Typografi – typsnittsklass, gemener/versaler   
• Innehåll och form – symbol/textbaserad logotyp 
• Kanaler – profilering 

 
I kategori kanaler kontaktades de 30 floristföretagen, varav 20 av 
dessa deltog i undersökningen (bortfall på 10 företag). Företagen 
kontaktades via mail och telefonsamtal.  
 
För fullständig korpus se bilaga 1. 
 
 
2.2.3 Prototyping 
Med intervju och den visuella innehållsanalysen som underlag togs 
tre prototyper fram, som motsvarade steget prototyping. En av dessa 
prototyper valdes ut till testing och refining.  
 
2.2.4 Testing och Refining 
Med hjälp av enkätundersökningar från målgrupp och av en 
fokusgrupp bestående av grafiska designstudenter, genomfördes 
stegen testing och refining. I detta steg granskades det framtagna 
materialet för att se över om det stämde överens med företagets 
värdeord. Från enkätundersökningen söktes bekräftelse kring detta, 
medan fokusgruppen tillförde konkreta förslag på förbättringar. 
Målgruppen fick avgöra detta utifrån den framtagna logotypen, 
medan designstudenterna fick utgå från den grafiska manualen.  
 
2.2.5 Implementing 
Efter testing och refining färdigställdes slutlig logotyp och grafisk 
profil för digital och tryckt användning och det färdiga materialet 
levererades till BlomAnns Buketter och Binderier AB.  
 
2.2.6 Monitoring 
Steget monitoring går ut på en uppföljning av arbetet, för att se om 
logotyp och grafisk profil används konsekvent av företaget och 
uppfyller sitt syfte att förmedla BlomAnn’s värdeord. Detta steg var 
ej inräknas i detta arbete.  
 

2.3 Databehandling 

2.3.1 Litteraturstudie  
Undersökningen utfördes genom sökning på Google, Google 
Scholar, Summon och Libris. Litteratursökningen genomfördes på 
Högskolan Dalarnas Bibliotek.  
 
De sökord som användes var bland annat: grafisk profil, logotyp, 
grafisk profilering, företagsidentitet, visuell identitet, grafisk manual, 
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varumärkesuppbyggnad, varumärke, typografi, floristlogotyper, 
florist, brand, logotype, graphic identity etc.  
 
2.3.2 Visuell innehållsanalys 
För att skapa förståelse över hur andra floristföretag profilerar sig 
har en visuell innehållsanalys genomförts. 30 stycken 
floristlogotyper har studerats och samtliga hämtades från webbsidan 
allabolag.se, där alla registrerade företag i Sverige finns samlade. De 
sökord som användes var florist, blomster och blommor. Urvalet 
bestod av företag utspridda i hela landet, både småföretag såsom 
större etablerade företag. Det alla hade gemensamt var försäljning av 
blomster. Därefter hämtades logotyperna ned genom bildsökning på 
Google. Resultatet presenterades i diagram från Excel och följande 
kategorier undersöktes: utformning, färg, typografi, innehåll och 
form och kanaler.    
 
2.3.3 Enkätundersökning 
 
För fullständiga enkät se bilaga 3.  
 
Testing 1 – En webbenkätsundersökning skickades ut via företagets 
Facebooksida för att kartlägga målgruppens åsikter och resonemang 
kring det hittills framtagna materialet. Bl.a. för att fastställa om 
företagets värdeord förmedlades i den visuella identiteten. Därefter 
skickades enkäterna ut i den fysiska butiken. Enkäterna utformades i 
Google Forms som därefter sammanställdes som diagram i Excel.  
 
Respondenterna som deltog var följande:   
 

• Ålder <19 – 3 respondenter  

• Ålder 20–30 – 7 respondenter 

• Ålder 30–40 – 2 respondenter 

• Ålder 40–50 – 6 respondenter 

• Ålder 50–60 – 8 respondenter 

• Ålder >60 – 4 respondenter 

 
 
Urval – Enkäterna skickades ut till 83 tänkbara respondenter och det 
var 22 stycken som deltog, varav 16 var kvinnor och 6 var män. I 
den fysiska butiken deltog 8 personer, varav 6 var kvinnor, 2 var 
män.  
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2.3.4 Fokusgrupp 
 
För fullständig fokusgrupp se bilaga 4.  
 
Testing 2 – För djupare insikt tillfrågades studenter på programmet 
Grafisk Design, Högskolan Dalarna om de kunde bidra med åsikter 
kring det framtagna materialet. En fokusgrupp togs fram, bestående 
av 5 personer, varav 3 kvinnor och 2 män. Det som diskuterades i 
fokusgruppen var logotyp, färg, typsnitt och bildspråk. 
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3 Resultat och diskussion 
 

3.1 Scoping 

Resultatet visade att BlomAnn’s hade ett tydligt problem: deras 
kunder uppfattade inte den visuella identiteten som enhetlig.   
 
I arbetet med att ta fram en identitet är det viktigt att skaffa 
information om verksamheten (Leijon, 2010). Genom intervju med 
uppdragsgivare har steget scoping genomförts och författaren har fått 
en bild om företaget och uppdraget. BlomAnn’s ville att den visuella 
identiteten skulle förmedla värdeorden flexibilitet, originalitet och 
miljö - värdeord som är starkt förknippade med verksamheten.  
 
Sverigesmiljomål (2016) menar att det är endast fyra av tio 
småföretag som har en nedskriven miljöpolicy. I och med att det inte 
är många småföretag som arbetar med miljö i åtanke, bidrar detta 
med att BlomAnn’s särskiljs från andra småföretag.  
 

3.2 Benchmarking 

För att fastställa hur andra konkurrerande floristföretag utformar sina 
logotyper genomfördes en visuell innehållsanalys. Resultaten visar 
att ett flertal logotyper inte följer Airey (2014) rekommendationer 
för utformningen av en fullständig logotyp.  
 
3.2.1 Utformning 
Första kategorin som analyserades var utformningen av logotyperna. 
Det gjordes enligt Airey (2014) punkter för att skapa en logotyp och 
resultatet grundar sig i författarens enskilda bedömning.  
 
 
Enkel  
18 av 30 logotyper är enkla i utformningen. 12 av 30 är komplexa, 
dvs innehåller ett flertal element.  
 

      
 
Figur 2       Exempel på en enkel samt komplex logotyp  
 
Exemplet ovan visar att Plantagens logotyp går att appliceras på 
olika kanaler, att den är mångfacetterad samt skapar direkt 
igenkänning Airey (2014). Däremot kan en logotyp, som Plantagen, 
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bli irrelevant p.g.a. att den är för enkel och därmed inte förmedlar 
det som industrin egentligen vill förmedla ut. 
 
 
Relevant 
17 av logotyperna är relevanta. 13 är irrelevanta, då dessa logotyper 
är ej förknippade med floristbranschen. Det som analyserades var 
symbol, färg och form. Hänsyn till företagsnamn fanns inte med i 
beräkningen för om logotypen var relevant eller inte.  
 
 

       
 
Figur 3       Exempel på en relevant samt irrelevant logotyp  
 
Som exemplet ovan visar är Maki Blommor en relevant logotyp. 
Den gröna färgen och symbolen är relevant för floristbranschen.  
 
Varaktig  
13 av 30 logotyper är varaktiga. Dessa är tidlösa och behöver inte 
förändras. Fanns det inget tydligt budskap som framkom i logotypen, 
klassades de som ej varaktiga, medan de logotyper som gav direkta 
associationer istället var varaktiga. Resultatet visar att 17 av 30 
logotyper ej är varaktiga.  
 
 

   
 
 
Figur 4       Exempel på en varaktig samt ej varaktig logotyp  
 
Som exemplet ovan visar är Interflora en varaktig logotyp, då 
författaren förknippar logotypen med b.la. service och leverans.  
 
 
Distinkt  
8 av 30 är distinkta. 22 av logotyperna är ej distinkta. Dessa innehöll 
enbart text eller standardsymbol.  
 

   
 
Figur 5       Exempel på en distinkt samt ej distinkt logotyp  
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För att en logotyp ska vara distinkt ska den separeras från andra 
logotyper och vara unik (Airey, 2014). Euroflorist logotyp valdes ut 
som distinkt då logotypen innehöll en symbol som särskildes från 
mängden. Logotypen innehöll även färgen lila som ej var vanligt 
förekommande för de utvalda floristlogotyperna.  
 
 
Minnesvärd  
13 av 30 logotyper är minnesvärda. Dessa var minnesvärda då de 
innehöll en symbol som var lätt att identifiera eller att den var 
attraktiv för målgrupp. 17 av 30 var ej minnesvärda.  
 

      
 
Figur 6       Exempel på en minnesvärd samt ej minnesvärd logotyp  
 
Det första intrycket görs under loppet av några sekunder (Airey, 
2014). Linné och Grankvist logotyp valdes ut som minnesvärd då det 
första intrycket av logotypen förblev positivt. Logotypen är 
minnesvärd då typografi och symbol är tilltalande för målgrupp.  
 
Anpassad  
16 av logotyperna var ej anpassade för alla storlekar. Det som 
analyserades i logotyperna var typsnittsvariant, textstorlek och 
komplexitet. 14 av logotyperna var anpassade för små såväl stora 
storlekar.   
 

    
 
Figur 7       Exempel på en anpassad samt ej anpassad logotyp  
 
En del logotyper behöver enbart en symbol för att skapa 
igenkänning, medan andra kräver en alltmer tydlig anslutning till 
organisationen i form av ett företagsnamn (Evamy). Som exemplet 
ovan visar är Blomsterringen en logotyp som ej är anpassad för alla 
storlekar. Eftersom att detta företag är väl igenkänt och etablerat i 
Stockholm, skulle detta kunna åtgärdas. Logotypen behöver därmed 
ingen tydlig anslutning till organisationen. Att behålla förkortningen 
BR i symbolen men att utesluta företagsnamnet och tillhörande text, 
skulle medföra att logotypen istället blir anpassad. Logotypen 
Vackra är väl anpassad då företagsnamnet framkommer tydligt.  
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3.3 Färg 

Andra kategorin som analyserades var logotypernas färger.  
 
3.3.1 Dominerande färg 
Figur 8 visar att svart är vanligt förekommande hos floristföretags 
logotyper. Av de kromatiska färgerna är grön mest förekommande. 
 
  
 

 
 
Figur 8       Logotypers dominerande färger i floristbranschen 
 
 
Resultaten från den visuella innehållsanalysen visade att de 
dominerande färgerna bland logotyperna i floristbranschen var svart 
och grön. Enligt (Black 2018, 6 mars) anses färgen svart som 
högtidlig och auktoritär. Vilket delvis överensstämmer med 
branschen, då blomsterarrangemang kan skapas i samband med 
högtider. Däremot är branschen inte direkt styrd av något auktoritärt. 
Som florist ska du vara serviceinriktad, tillmötesgående och möta 
kundens förväntningar (Arbetsförmedlingen, 2014). Detta anser 
författaren vara motsatsen till auktoritär. I den visuella 
innehållsanalysen var färgen grön vanligt förekommande. Enligt 
(Green 2018, 27 februari) beskrivs färgen grön som hoppfull, 
ungdomlig och livfull. Detta stöds av de logotyper som ansågs vara 
relevanta för floristbranschen. Samtliga innehöll färgen grön.  
 
 
3.3.2 Antal färger 
Resultatet visar att 23 av 30 floristlogotyper använde en färg och 7 
av 30 använde två färger. Airey (2014) menar att en logotyp kan 
bestå av ett flertal färger men att det är fördelaktigt att ha en logotyp 
som innehåller enbart en färg. Detta beror på att kunden kan 
återkomma och begära om en enfärgad logotyp för tryck. 
Majoriteten av floristlogotyperna följde därmed Aireys 
rekommendation om att använda en färg i logotypen.  
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3.4 Typografi 

Tredje kategorin som analyserades var logotypernas typografi.   
 
3.4.1 Typsnittsklass  
Figur 9 visar att 10 av 30 av logotyperna hade sanserif respektive 
seriff som typsnittsklass. 3 av 30 bestod av skripttypsnitt och 4 av 30 
bestod av skripttypsnitt och sanserif i kombination.  
 

 
 
Figur 9        Typsnittsklasser i floristlogotyperna 
 
Skripttypsnitt används för dekorativa ändamål och för att förmedla 
en personlig karaktär (Scripter 2013). Och i floristbranschen arbetas 
det innovativt med blomster för hem och offentliga miljöer 
(Arbetsförmedlingen, 2014). Att använda ett skripttypsnitt i en 
floristlogotyp kan därmed förmedla personlighet och innovation. Det 
är förvånansvärt att fler floristlogotyper inte innehåller ett 
skripttypsnitt, då den typsnittsklassen är starkt förknippad med 
branschen. Ett skripttypsnitt kan dock klassas som svårläst (Scripter 
2013). Vilket kan vara en anledning till att det inte används i allt för 
stor utsträckning som seriffer och sanserifer gör.   
 
 
3.4.2 Gemener och versaler  
Figur 10 visar att 12 logotyper av 30 enbart var i versaler, medan 3 
av 30 enbart bestod av gemener. 9 av 30 bestod av typsnitt som både 
innehöll gemener och versaler. 6 av 30 bestod av gemener med 
inledande versal.  
 
 

 
 
Figur 10        Gemener och versaler i floristlogotyperna 
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Xu, Chen och Liu (2017) menar att versaler väcker uppmärksamhet, 
medan gemener istället ger ifrån sig ett intryck av vänlighet. 
Resultatet visar att majoriteten bestod av enbart versaler, men det 
finns företag som har inslag av gemener i sina logotyper. Detta kan 
förklaras med att majoriteten av floristföretagen vill väcka 
uppmärksamhet och inte vill bli förknippade med passivitet. Många 
floristlogotyper använder dock både gemener och versaler vilket kan 
innebära att de både vill väcka uppmärksamhet och ge intrycket av 
vänlighet.  
 

3.5 Innehåll och form 

3.5.1 Symbol/textbaserad logotyp  
19 av 30 logotyper innehöll en symbol. 11 av 30 logotyper innehöll 
enbart text. Ingen logotyp innehöll enbart symbol.  
 
 

  
 
Figur 11       Exempel på en logotyp som innehåller en symbol samt 
en logotyp som enbart innehåller text  
 
En logotyp ska identifiera företaget (Airey, 2014). De logotyper som 
inte innehöll någon symbol, identifierade inte heller företagen 
särskilt väl. Resultatet visar att det var många floristlogotyper som 
enbart var textbaserade och dessa blev därmed klassade som 
irrelevanta för floristbranschen. Fanns ingen tillhörande symbol 
med, var företagsnamnet viktigt för att koppla logotypen med 
floristbranschen. Författaren menar därmed att en symbol hjälper en 
logotyp att identifiera företaget bättre.  
 

3.6 Kanaler 

Fjärde kategorin som analyserades var vilka kanaler som företagen 
profilerar sig via. I detta steg var det enbart 20 företag som 
analyserades. Resterande valde inte att delta.    
 
3.6.1 Profilering 
 
Figur 12 visar att alla floristföretag profilerar sig via sociala medier, 
hemsida och profilmaterial. Hälften av floristföretagen profilerar sig 
genom butiksskyltar. 4 av 20 floristföretag profilerades via 
fönsterdekaler respektive fönsterdekaler och skyltar. 14 av 20 
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företag profilerar sig via profilkläder, 18 av 20 via bildekor och 6 av 
20 via rörliga media.  
 
 

 
 
Figur 12        Olika enheter där företagen profilerar sig  
 
Det är inte förrän logotypen appliceras i olika kanaler, som kunden 
inser att arbetet kommer omfatta en hel profil och inte enbart en 
logotyp. Miljöer och produkter ger även viktiga signaler för 
mottagarna (Leijon, 2010). Från resultatet framkommer det att de 
mest väsentliga kanalerna för floristföretagen är de digitala, men 
även att profilmaterialet i de fysiska butikerna har stor betydelse. 
Eftersom att BlomAnn’s beställningar kommer in via deras hemsida, 
över telefonkontakt, samarbetspartners, men även genom direkt 
kundmöte (personlig kommunikation, 5 mars 2018), drar författaren 
slutsatsen att samtliga företag arbetar på likvärdigt sätt. Det bör 
därmed fokuseras lika mycket på profilering i de fysiska butikerna 
som för de digitala kanalerna. Eftersom majoriteten av företagen har 
en fysisk butik bör samtliga profilera sig mer, förslagsvis via 
profilkläder och bildekor. Författaren anser att stor del av 
målgruppen kommer i kontakt med företagen genom dess fysiska 
butiker. Fokus bör vara att profilera företagen i anslutning till 
butikerna, snarare än att mestadels fokusera på de digitala kanalerna. 
Arbetsförmedlingen (2014) menar att floristyrket innebär leverans av 
blomster. Vilket innebär exempelvis att de företag som profilera sig 
via bildekor, gör detta för personlig vinning. Målgruppen syns i de 
sammanhang som företagsbilen vistas i, vilket gör att bildekaler är 
en fördelaktig kanal för företagen att profileras via.   
 

3.7 Prototyping   

3.7.1 Prototyp  
BlomAnn’s hade som önskemål att logotypen skulle uppfattas som 
modern. Företaget ville dessutom att logotypen skulle innehålla en 
apostrof, då det är en del av företagsnamnet och förenklar 
innebörden av namnet. Färgen grön skulle även inkluderas. 
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Vid skapandet av prototyperna var det viktigt att inkludera alla steg 
från Airey (2014). Dvs att göra logotypen enkel, relevant, varaktig, 
distinkt, minnesvärd och anpassad. Dessa framtagna prototyper 
användes som underlag. 
 
 

 
Figur 13        Ovan visas prototyp 1.  
 
Logotyp togs fram baserade på BlomAnn’s önskemål om ett 
modernt intryck. Den abstrakta logotypen går med fördel att använda 
i olika typer av varianter och sammanhang. Den är flexibel.  

 
Figur 14        Exempel på hur logotypen kan användas flexibelt. 
Dessa kan med fördel användas till tex alla hjärtans dag, förlovning 
och nationaldagen.   
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Figur 15        Ovan visas prototyp 2.  
 
Logotypen baseras på BlomAnn’s önskemål om miljö. Det har varit 
viktigt att särskilja Blom från Ann för att uppmärksamma 
företagsnamnet och göra det originellt.  
 

 
 
Figur 16         Exempel på hur bladet kan användas för att skapa 
blomformer flexibelt. Dessa blomformer kan användas som 
profilbärare vid olika högtider.  
 
 

 
Figur 17        Ovan visas prototyp 3.  
 
Prototyp 3 togs fram utifrån BlomAnn’s önskemål om en prototyp 
som skulle skapas utifrån designerns personliga stil. Apostrofen var 
ett obligatoriskt element från början, men som i denna prototyp 
omvandlades till formen av ett löv.  
 

 
 
 
Figur 18        Exempel på hur bladet kan användas för att skapa 
blomformer flexibelt. Dessa blomformer kan användas som 
profilbärare vid olika högtider.  
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3.7.2 Färgkombinationer 
 

 
 
Figur 19        Primärfärg (grön, svart, vit) och sekundärfärg   
 
BlomAnn’s färgpalett består av primärfärgerna grönt, svart och vitt. 
Dessa ska därför användas i största utsträckning för god 
igenkänning. Som komplementfärg är alla färger i mättade nyanser 
tillåtna. Samtliga färger användes till prototyperna och applicerades i 
mockups och sedan i en grafisk profil.   
 
 
3.7.3 Typsnitt  
 
För att skapa modernitet och samhörighet mellan symbol och 
logotyp valdes ett linjärt typsnitt. Typsnittet användes till samtliga 
prototyper och applicerades i mockups och sedan i en grafisk profil.  
 
 

  
Figur 20        Typsnitt till logotyp 
 

3.8 Testing 1 

För fullständig enkät se bilaga 3.  
 
En enkätundersökning utföres med syfte att få åsikter, från 
BlomAnn’s kunder, kring den framtagna logotypen. BlomAnn’s 
ansåg att prototyp 1 förmedlade företagets värdeord, medan prototyp 
2 och 3 inte var förenat med företaget på samma sätt. Prototyp 1 
testades och resterande prototyper inkluderades inte.  
 
Syftet med enkätundersökningen var även, att göra målgruppen 
medveten om den nya visuella identiteten. Att jämföra tre prototyper 
med varandra hade skapat förvirring. Enkäten nådde målgruppen via 
Facebook samt i den fysiska butiken och besvarades av 30 personer 

BLOMANN’S 
Mr Eaves Mod OT
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med varierande åldrar. 20 av 30 respondenter var från Strängnäs 
kommun och 5 respondenter var från Gnesta kommun. Övriga 
respondenter var utspridda i olika kommuner i Sverige.  
 
Respondenterna fick betygsätta den visuella identiteten och 
därigenom avgöra om den förmedlade företagets värdeord eller inte. 
Genom frisvar motiverade respondenterna sina val. Evamy (2016) 
menar att en logotyp ska vara förknippad med företagets värden, 
attribut och aktiviteter. Genom företagets målgrupp har det 
bekräftats att BlomAnn’s har förvaltat det på rätt sätt. Den visuella 
identiteten förmedlar flexibilitet, originalitet och miljö. Det går även 
att konstatera att företaget förmedlar den visuella identiteten på ett 
enhetligt sätt. Respondenterna föreslog heller inga konkreta förslag 
på förbättring av utformningen av logotyp, färg och typsnitt.  
 
 
3.8.1 Flexibilitet  
I enkätundersökningen framgick det att logotypen i stor utsträckning 
förmedlade värdeordet flexibilitet. Skala från 1–5 (där 1 var lågt och 
5 högt) fick avgöra hur mycket respektive lite respondenterna 
associerade den visuella identiteten med flexibilitet. Majoriteten 
ansåg att den gjorde det.  
 

 
 
Figur 21        Respondenternas bedömning av logotypens flexibilitet 
 
Frisvar: Vid frisvarsalternativen framkom det av ett flertal 
respondenter att logotypen var flexibel.  
 
”Man kan ta ut vissa delar och förstärka det man vill framhäva utan 
att gå ifrån grundidén” 
 
” Det finns en igenkänningsfaktor till alla logotyper” 
 
” Logotypen kan brytas ned i mindre delar som kan användas vid 
speciella tillfällen”  
 
”Små förändringar i logotypen visar på olika användningsområden” 
 
”Identiteten är tydligt framträdande vid olika inslag”  
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”Professionalitet förknippas med flexibilitet” 
 
Resultatet visar även att ett fåtal respondenter hade svårigheter med 
att uppfatta frågeställningen korrekt. Detta skulle kunna förklaras 
med att ordet flexibilitet kan ha olika betydelser beroende på 
sammanhang och att frågeställningen inte var tillräckligt avgränsad. 
De respondenter som ansåg frågan som otydlig var främst >60. 
 
 
3.8.2 Originalitet 
Figur 22 visar att respondenterna ansåg att logotypen förmedlade 
värdeordet originalitet. 14 av 30 respondenter associerade den 
visuella identiteten som originell med betyg 4.  
 

 
 
Figur 22        Respondenternas bedömning av logotypens originalitet  
 
”Det är en väldigt snygg logotyp som man inte sett tidigare, och den 
är inte vad man förväntar sig av en blomsterbutik, utan modern och 
annorlunda”  
 
”Identiteten framhäver en enkelhet med originellt intryck jämfört 
med andra profiler”  
 
”Andra floristlogotyper brukar vara mer detaljerade. Den här är 
modernare i designen. Originell i det avseendet”  
 
I ett flertal av respondenternas frisvar framkom det att de ansåg att 
den visuella identiteten var originell och att frågeställningen var 
förståelig. Däremot ansåg en andel att typsnittet inte var tillräckligt 
originellt eller att de hade sett liknande identiteter tidigare. Detta kan 
förklaras med att BlomAnn’s ansåg att logotypen skulle vara modern 
och att typsnittet därmed fick ge uttryck för det. I den visuella 
innehållsanalysen framkom det att sanserifer var lika vanligt 
förekommande som seriffer i floristbranschen. Om ett skripttypsnitt 
hade valts ut då kanske den visuella identiteten hade förknippats mer 
med originalitet, eftersom det inte är lika vanligt förekommande.   
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3.8.3 Miljö 
 
Figur 23 visar att den visuella identiteten är förknippad med miljö. 
19 av 30 respondenter associerade den visuella identiteten som 
miljömedveten med betyg 4.  
 
 

 
 
Figur 23        Respondenternas bedömning av logotypens 
miljömedvetenhet 
 
”Miljöband till korten, miljöpapper i påsar, den gröna färgen, allt 
känns och ser miljövänligt ut” 
 
”Jag tänkte miljövänligt när jag såg den första gången” 
 
”Symbolen för tankarna till miljö/natur. Papperspåse samt visitkort 
och etiketter i naturfärgat papper” 
 
Alla respondenterna förstod frågeställningen kring miljö. 
Anledningen till att den var lättförstådd i jämförelse med värdeordet 
flexibilitet kan bero på att respondenterna själva är miljömedvetna.  
De hade erfarenhet och kunde besvara frågeställningen utan vidare 
svårigheter.  
 
 
3.8.4 Minnesvärd 
Av de punkter som Airey (2014) presenterade, tillfrågades 
målgruppen om en av dessa punkter, nämligen om de uppfattade den 
visuella identiteten som minnesvärd. Alla respondenter förutom en 
ansåg att den var minnesvärd.   
 
3.8.5 Enhetlig  
Respondenterna tillfrågades angående den visuella identiteten och 
om de ansåg den som enhetlig eller ej. Detta gjordes då målet var att 
skapa en visuell identitet som uppfattades som enhetlig. 27 
respondenter ansåg att den visuella identiteten var enhetlig,  
3 respondenter ansåg inte det.  
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Respondenterna ansåg att logotypen både var minnesvärd och gav 
ifrån sig ett enhetligt intryck. Något som författaren inte var beredd 
på i och med de olika uttryck som logotypen kan ge ifrån sig 
sekundärt.  
 
”Enkelt och snyggt, fungerar i alla sammanhang”  
 
”Den är unik”  
 
”Den är inte som man har förväntat sig”  
 
”I sin enkelhet är den lätt att komma ihåg” 
 

3.9 Testing 2 

För fullständig fokusgrupp se bilaga 4.  
 
Eftersom enkätundersökningen inte gav något underlag för hur 
logotypen kan förbättras visuellt, tillfrågades fokusgruppen 
angående detta. Fokusgruppen bestod av fem respondenter och syftet 
med fokusgruppen var att fastställa vilka förbättringar som kunde 
göras och de kategorier som diskuterades var logotyp, färg, typsnitt 
och bildspråk. Respondenterna var eniga om hur dessa kategorier 
skulle utvecklas. Hade fokusgruppen inte varit de, då hade detta varit 
ett tidskrävande steg i processen.  
 
   
3.9.1 Logotyp 
Respondenterna ansåg att värdeordet flexibilitet var starkt förknippat 
med logotyperna, då den fanns både primärt och sekundärt, men att 
samtliga behövde förbättras. Det som diskuterades var linjering, 
tjocklek och kerning för de primära och sekundära logotyperna. 
Vidare framgick det att det bör finnas exempel på hur logotypen kan 
användas som dekorelement. Dessutom rekommenderades fler 
förslag på sekundär logotyp. Författaren anser dock att fler förslag 
inte är direkt nödvändigt, eftersom att materialet inte kommer gå åt 
när det placeras på profilmaterialet. Om fler logotyper trycks upp 
och används till olika sammanhang, kommer det vara svårt för 
företaget att veta hur mycket som går åt för respektive högtid. 
Risken finns att materialet inte går åt för respektive högtid. Finns det 
en och samma logotyp för ett flertal högtider, kommer detta inte vara 
ett problem och företaget kommer uppfattas som miljömedvetna, 
vilket är ett av företagets värdeord. I sociala media och andra digitala 
plattformar blir det däremot inga extrakostnader att ha fler varianter.     
 
Det framgick att de fyra sekundära logotyperna kan med fördel 
användas till olika högtider och sammanhang. Exempel kan 
logotypen med tillhörande hjärta användas till alla hjärtans dag, 



33/57 

morsdag, farsdag och födelsedag. Två sekundära logotyper valdes 
därefter ut och diskuterades separat. Anledningen till detta var då de 
skiljde sig till de primära logotyperna. Det framgick att logotypen 
som var förknippad med förlovning och vigsel gav ett mer 
osymmetriskt intryck, än vad övriga logotyper gjorde. Symbolens 
runda former förmedlade inte samhörighet med de primära 
logotyperna. Förslagsvis kunde den ersättas med former från den 
befintliga logotypen. Den andra logotypen som diskuterades var den 
logotyp som var förenad med nationaldag, midsommar och student. 
Den upplevdes som större än övriga logotyper, då den innehöll en 
fyllning. Förslagsvis kunde fyllningen uteslutas för bättre 
igenkänning. Detta var inget som respondenterna påpekade i testing 
1. Något som skulle kunna förklaras av att respondenterna med 
erfarenhet och utbildning inom grafisk design har ett annat tankesätt 
och lärt sig vikten av samhörighet i en visuell identitet och de kan 
därmed göra den kopplingen.    
 
 
3.9.2 Färg 
Vid val av färg ansåg respondenterna att de sekundära färgerna var i 
för ljusa nyanser. Och att nyanserna i de sekundära logotyperna bör 
överensstämma med de primära logotyperna. Färgen beige 
diskuterades även av fokusgrupp, då färgen inte skulle ge tillräckligt 
med kontrast på återvunnet material. Respondenterna påstod även att 
det bör specificeras vilka färger som får användas i relation till 
bakgrunden.  
 
 
3.9.3 Typsnitt 
Valet av typsnitt uppfattades som modernt och attraktivt av 
respondenterna. Typografin ansågs även som lättläst, men det fanns 
önskemål om att få veta hur typografin appliceras på trycksaker med 
längre text, såsom broschyrer, informationsblad etc. Licens av 
typsnitt diskuterades även.  
 
3.9.4 Bildspråk  
Respondenterna diskuterade kring hur logotypen kunde appliceras på 
bildspråket. Det resulterade i att en fri yta alltid bör finnas med, då 
logotypen inte ska försvinna i bilden. Användning av tonplatta var 
ytterligare ett förslag. Det som även diskuterades var att de primära 
färgerna i svart och vitt enbart får användas till färgade bakgrunder.  
 
 

3.10 Refining  

Med hänsyn till de åsikter som framkom under fokusgruppen 
förbättrades prototyp 1. Detta genomfördes med samtycke från 
BlomAnn’s, se figur 24 och 25. 
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Utifrån kommentarer från fokusgruppen ändrades symbolens 
tjocklek, för att skapa bättre samhörighet. Även kerning av text 
genomfördes, då texten behövde linjeras bättre. För tydligare 
igenkänning mellan primär och sekundär logotyp, förtydligades två 
av de sekundära logotyperna. Utifrån respondenternas åsikter har det 
bestämts att logotypen inte får kompletteras med runda former. De 
sekundära logotyperna ska bibehålla samhörighet med de primära 
logotyperna i största möjliga mån.  
 

 
 

 
 
Figur 24        Prototyp 1 innan refining 
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Figur 25        Prototyp 1 efter refining    
 
 
Resultatet efter refining skapar visserligen bättre samhörighet mellan 
primär och sekundär logotyp. Däremot kan logotypen som är 
förknippad med vigsel och förlovning förlora dess direkta budskap. 
Målgruppen kanske inte uppfattar att symbolen motsvarar en ring 
vid första anblick, något som har varit problematiskt vid steget 
refining. Samtidigt har det varit viktigt att bibehålla formerna och 
inte komplettera med nya element, för att det ska skapa direkta 
associationer till den primära logotypen. Den sekundära logotypen 
som kan användas vid högtider som midsommar exempelvis, har 
även förändrats. Flaggan tillförde direkta associationer till svenska 
högtider, som sedan blev uteslutet. Förhoppningen är att målgruppen 
ska kunna ge associationer till svenska högtider ändå, med tanke på 
det bestämda färgvalet.  
 

3.11 Implementing  

3.11.1 Grafisk manual 
Den visuella identiteten har sammanställts i en grafisk manual. I 
denna presenteras företaget, logotyp, färg, typografi, bildspråk och 
profilmaterial. Folderns format är liggande A4 och kommer i första 
hand användas digitalt. Se bilaga 5 för fullständig grafisk manual.  
 
3.11.2 Logotyp 
Logotypen finns i tre primära varianter. De primära logotyperna får 
aldrig ändra utseende eller uttryck och ska användas i största möjliga 
mån. Det är enbart vid högtider som de sekundära varianterna får 
användas. Enligt Adir et al. (2015) ska en logotyp reflektera 
företagets värden och attityder. BlomAnn’s logotyp reflekterar 
värdeordet flexibilitet genom att den används både primärt och 
sekundärt. Flexibilitet förknippas med bl.a. anpassbar (Synonymer, 
u.å.), vilket logotypen även förmedlar. Om den grafiska manualen 
inte följs, kan det skapa oordning för hur logotypen får användas. 
Det är viktigt att de sekundära logotyperna används vid rätt högtider. 
Gör den inte det kommer den visuella identiteten förmodligen börja 
uppfattas som oenhetlig.  
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Företagets värdeord originalitet förmedlas genom logotypens enkla 
utformning. Originalitet förknippas med bl.a. personlig (Synonymer, 
u.å.), vilket logotypen även förmedlar. Den är särskiljande från andra 
identiteter. Författaren drar dock slutsatsen att det är det väldigt 
individuellt gällande vad som är originellt och vad som inte är det. 
Nya identiteter kan tillkomma med tiden och beroende på personers 
medvetenhet om andra identiteter kan det vara avgörande för 
uppfattningen om en logotyp är originell eller inte.   
 

 
 

 
 
Figur 26        Slutlig logotyp     
 
 
3.11.3 Färger 
BlomAnn’s har tre primärfärger – grön, svart och vit. Färgen grön 
medlar natur och miljö (Heine 2005). Och värdeordet miljö kommer 
därmed förmedlas i den visuella identiteten. Sekundärfärger är alla 
färger i mättade nyanser. I de sekundära logotyperna tillåts det att 
kombinera färger. Den sekundära färgpaletten ger flexibilitet och 
möjlighet till variation. Airey (2014) menar att ett företag som 
använder sig av en konsekvent visuell identitet kommer bygga upp 
kundernas förtroende och de kommer återvända. För den sekundära 
färgpaletten är det ytterst viktigt att de mättade nyanserna verkligen 
följs. Annars finns risk att den visuella identiteten inte kommer 
uppfattas som konsekvent. Det är viktigt att värdeordet flexibilitet 
inte förmedlas i för stor utsträckning att det inte längre känns 
konsekvent. Det bör även finnas en tydlig kontrast mellan logotyp 
och bakgrund. Därför får enbart de primära logotyperna i svart och 
vitt användas till färgade bakgrunder.  
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Figur 27        BlomAnn’s profilfärger 
 
 
3.11.4 Typsnitt 
Heine (2005) menar att en visuell identitet bör ha ett begränsat antal 
av typsnitt och det visar sig vara fördelaktigt om dessa typsnitt 
innehåller fler varianter av sitt slag. I BlomAnn’s visuella identitet 
finns två hustypsnitt, en seriff och en sanserif. Typografin är 
begränsad och följer Heines rekommendationer.  
 
Till rubrik valdes Mr Eaves Mod OT. Typsnittet finns i normal och 
kursiv i sex olika vikter och alla vikter är tillåtna att användas. Till 
brödtext används Mrs Eaves OT som består av normal och kursiv i 
två olika vikter. Flexibilitet förknippas med b.la. föränderlig 
(Synonymer, u.å.), vilket typografin även förmedlar.  
 

 
 
Figur 28        Figur visar BlomAnn’s typsnitt     
 
 
 
3.11.5 Bildspråk 
Bildspråket kommer utgå från värdeorden i största möjliga mån, men 
för den visuella identiteten kommer fokus inte vara på bildspråket. 
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Vid de tillfällen då logotypen placeras på färgade bakgrunder, får 
enbart de primära färgerna i svart och vitt användas.   
 
 
3.11.6 Profilmaterial  
Material som används vid profilering ska i största möjliga mån vara 
naturvänliga, för att återspegla värdeordet miljö. 
 

 
 
Figur 29        Figur visar BlomAnn’s påsar  
 
 

 
 
Figur 30        Figur visar BlomAnn’s etiketter 
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Figur 31        Figur visar BlomAnn’s visitkort 
 

 
 
Figur 32        Figur visar BlomAnn’s mockup för hemsida  
 

 
 
Figur 33        Figur visar BlomAnn’s fönsterdekal  
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Figur 34        Figur visar BlomAnn’s brevpapper  
 
 

3.12 Metoddiskussion  

I undersökningen har både lekmän och personer med utbildning 
inom grafisk design deltagit, vilket har medfört en bredd av åsikter. 
Att arbeta enligt Sless Measuring Information Designprocess har 
varit en effektiv metod i arbetet med att ta fram en visuell identitet 
och det har varit viktigt att förmedla BlomAnn’s värdeord.  
 
3.12.1 Enkätundersökning 
Det som kan ha påverkat resultatet i enkätundersökningen är antalet 
respondenter, men även att åldrarna var varierade och att det var fler 
kvinnor än män som deltog i undersökningen.  
 
Att hitta tillräckligt med respondenter till enkätundersökningen har 
varit en utmaning. Och om fler respondenter hade deltagit hade 
resultatet med stor sannolikhet sett annorlunda ut. Det höga bortfallet 
kan bero på att webbenkäten inte nådde fram till tillräckligt med 
respondenter, då det fanns ett begränsat antal följare på BlomAnn’s 
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Facebooksida. I den fysiska butiken delades även enkäter ut och det 
var svårt att få målgruppen att delta i denna kanal. Något som kan 
bero på att de inte förblir lika anonyma, som på webben. Författarens 
förmåga att förmedla frågor kan även ha lett till missförstånd och 
påverkat resultaten.  
 
 
3.12.2 Fokusgruppen 
Resultatet hade även kunnat förändras om fokusgruppen hade 
genomförts innan enkätundersökningen. Med tydlig feedback från 
respondenterna i fokusgruppen, hade skapandet av den visuella 
identiteten kunnat ske tidigare. Detta hade motverkat tidsbrist i slutet 
av arbetet.  
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4 Slutsatser 
 
Hur skall den visuella identiteten för BlomAnn’s Buketter och 
Binderier AB utformas för att förmedla företagets värdeord? 
 
Syftet med denna undersökning har varit att skapa en visuell identitet 
samt att förmedla företagets värdeord. Som metod har Sless modell 
Measuring Information Design använts.  
 
Genom att logotypen kan användas både primärt och sekundärt, 
förmedlas värdeordet flexibilitet. Att använda logotypen till olika 
högtider bidrar även till att den sekundära färgpaletten ger möjlighet 
till variation. Till de sekundära färgerna är alla färger i mättade 
nyanser tillåtna och det tillåts även att kombinera färger, något som 
bidrar till att den visuella identiteten uppfattas som flexibel. 
Slutligen ger även typografin möjlighet till flexibilitet, då typsnitten 
Mrs Eaves OT och Mr Eaves mod OT består av olika vikter.   
 
Värdeordet originalitet förmedlas genom logotypen och dess enkla 
utformning, som särskiljs från andra identiteter. Originalitet 
förmedlas även genom företagsnamnet, som är en del av logotypen.  
 
Profilmaterialet tar väl hänsyn till miljön och därmed förmedlas det 
sista värdeordet i den visuella identiteten. Val av färg till den 
primära logotypen (grön) bidrar även till associationer till miljö.  
 
Resultatet visar att värdeorden flexibilitet, originalitet och miljö 
finns med i logotypen och i den grafiska profilen samt att den 
visuella identiteten uppfattas som enhetlig. Genom målgrupp har 
värdeorden bekräftats som uppfyllda. Av fokusgrupp har den 
visuella identiteten förbättrats främst genom en förändring av 
logotyp och färg. Prototyp 1 var den prototyp som testades på både 
målgrupp och fokusgrupp och som blev implementerat.  
 
 
Hur ser andra logotyper ut inom floristbranschen och genom vilka 
kanaler kommunicerar de?   
 
Det framkom i den visuella innehållsanalysen att andra floristföretag 
profilerar sig både genom digitala och tryckta kanaler. För 
utformningen av logotyperna följdes bl.a. Airey (2014) 
rekommendationer, som sedan användes som underlag för arbetet 
med att ta fram en visuell identitet. Majoriteten av alla floristföretag 
följde inte dessa rekommendationer. Vid val av färg använde 
företagen färgen svart och grönt i störst utsträckning och majoriteten 
bestod av enbart en färg. Typografi var varierande för 
floristbranschen och majoriteten av logotyperna bestod av en 
tillhörande symbol.  
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – floristlogotyper  
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Bilaga 2 – personlig kommunikation 

Frågor till BlomAnn’s Buketter och Binderier AB 
 
Vilken målgrupp vänder sig BlomAnn’s till? 
De vänder sig till alla åldrar, men de som handlar mest blomster är i 
åldersgruppen 30 och uppåt.  
 
Vilka värdeord har BlomAnn’s? 
Miljövänlig, flexibilitet, originalitet. 
 
Vad vill BlomAnn’s att deras logotyp ska förmedla? 
Miljö, flexibilitet och originalitet.   
 
Hur skulle du beskriva dina tjänster och produkter?  
Ett brett utbud. Annorlunda blomster arrangeras och mycket efter 
kundens behov. Snittblommor finns alltid tillgängligt i fysisk butik. 
Produkter köps i Årsta efter beställning av kund. Lagret fylls på och 
produkterna går inte åt annars.  
 
Har de några specifika illustrationer i åtanke till logotypen?  
T.ex. en orkidé, som är favoritblomman, eller en kvinna i förkläde. 
Det ska inte enbart vara text. Symbolen får gärna vara inramad eller 
en del av typografin och inte helt fristående. Den ska fortfarande inte 
sticka ut för mycket, men vara en del av logotypen. Logotypen ska 
uppfattas som modern.   
 
Finns det önskemål om färg? Om ja, motivera gärna. 
Grön eftersom det är kopplat till miljö. Det viktiga är att logotypen 
syns, att den är tydlig. Den ska inte smälta in i bakgrunden och 
eftersom logotypen ska tryckas upp på bl.a. skyltfönster bör färgen 
vara tydlig. Dekalen är vanligtvis en aning transparent, vilket bidrar 
till att den inte syns.  
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Bilaga 3 – Enkätundersökning  
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Bilaga 4 – Fokusgrupp  

 

 
 

Bilaga 5 – Grafisk manual  

 
 

 

Fokusgrupp		
	
	

• Logotypen	finns	i	olika	varianter,	både	primär	och	sekundär,	vad	anser	ni	om	det?			
	
	

• Färgen	finns	primärt	i	grönt,	svart	och	vitt	och	sekundärt	i	alla	färgskalor,	vad	anser	ni	
om	det?		

	
	

• Typsnittet	är	en	linjär,	vad	anser	ni	om	det?		
	

	
• Vad	anser	ni	om	bildspråket?		

	
	
Tänk	på	följande	vid	svar	av	ovanstående	frågor:		
	

- Lätt	att	känna	igen	
- Lätt	att	läsa	
- Fungerar	både	i	stora	som	små	teckengrader	(olika	enheter)	
- Fungerar	i	färg	och	i	svart/vitt	
- Är	tidlös	(går	att	uppdatera	utan	att	behöva	bytas	ut)	
- Attraktivt	
- Relevanta	för	målgrupp	
- Relevanta	för	företaget		
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