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1 Introduktion 
1.1 Föreningen i Falun 
Falu Ju-jutsuklubb (https://www.facebook.com/groups/falujjk/) är en ideell 
förening i Falun för den som vill träna Ju-jutsu Kai. Klubben bildades 2013 
av en grupp erfarna ju-jutsu utövare och har idag träning två dagar i 
veckan. Det finns träningsgrupper för barn i åldrarna 7–13 år och 
vuxengrupp för 14 år och uppåt. Föreningen har medlemmar i ett stort 
åldersspann då de yngsta är 7 år och de äldsta är över 50 år gamla. 

Figur 1 visar hur föreningens nuvarande logotyp ser ut. 

Figur 1 – Falu Ju-jutsuklubbs nuvarande logotyp. 

I Falun finns det 257 olika idrottsförbund- eller föreningar 
(idrottsföreningar & idrottsförbund, Falun - hitta.se. 2018) och i Dalarna 
finns hela 1128 stycken (Idrottsföreningar Idrottsförbund, Dalarna - 
hitta.se. 2018). Detta betyder att ungefär 1/5 av alla föreningar i Dalarna 
finns i Falun och därför är det många föreningar som konkurrerar om 
medlemmar och aktiva ledare. I Falun finns det dessutom flera olika 
kampsportsklubbar och flera håller till på Lugnet i kampsportshallen, vilket 
är samma lokaler som Falu Ju-jutsuklubb använder. Bland annat tränas det 
Ju-jutsu kai, Judo (http://www.falujk.se/), Brasiliansk ju-jutsu 
(http://dalabjj.nu/) och Muay Thai (MMA, thaiboxning) i samma lokaler 
(Kampsportshallen - lugnet.se, 2018). 

1.1.1 Semistrukturerad intervju med ordförande 
(scoping) 

Enligt ordförande P. Ankarbåge (personlig kommunikation, 2018-03-01) är 
det viktigaste för Falu Ju-jutsuklubb att utvecklas, få fler medlemmar och 
synas mer utåt. Under intervjun betonades det att styrelsens önskan är att 
medlemmarna ska vara stolta över klubben och att den ska präglas av en 
känsla att ”vi gör det här tillsammans”. P. Ankarbåge nämner Svenska Ju-
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jutsuförbundets ledord som är självförsvar, motion och idrott. Dessa tre är 
något styrelsen vill att klubben ska präglas av. Enligt P. Ankarbåge är det 
viktigaste för honom och styrelsen att alla ska känna sig välkomna att träna 
i klubben. En viktig del av sporten Ju-jutsu Kai är också att det ska vara 
roligt att träna och det är viktigt för Pontus att det tas med i processen. 

P. Ankarbåge önskar en mer modern logotyp som tydligare visar både att
det är en Ju-jutsuklubb men också att det är en klubb i Dalarna. Enligt
honom är det viktigt att visa att vi är från Falun och att vi tränar Ju-jutsu.
En önskan om en symbol som går att separera från logotypen är också
önskvärt då den blir lättare att trycka på deras gi (träningsdräkt) och kläder
om det finns färre detaljer.

P. Ankarbåge önskar att kommunikationen inåt och utåt i klubben ska bli
bättre. Han anser att kommunikationen nu är bra men tycker att den kan
utvecklas mer för större känsla av sammanhang för medlemmarna.

För transkribering av den semistrukturerade intervjun se bilaga 1. 

1.1.2 Syfte 
Syftet med arbetet har varit att framställa en grafisk profil och en mockup 
för en ny hemsida som lockar nya medlemmar och bidrar till att göra 
nuvarande medlemmar stolta över sin klubb. 

Föreningen vill enligt deras ordförande P. Ankarbåge (personlig 
kommunikation, 2018-03-01) kännetecknas av Ju-jutsu Kais tre 
grundprinciper som är självförsvar, motion och idrott samt att det ska vara 
roligt att träna Ju-jutsu. P. Ankarbåge vill att föreningen ska spegla att Ju-
jutsu Kai är till för alla och en känsla av att ”vi gör det här tillsammans”. 
Viktigt är också att medlemmarna känner en stolthet över att vara med i 
klubben. 

1.2 Ju-jutsu 

1.2.1 Ju-jutsus historia 

Det sägs att dagens Ju-jutsu har rötter ända tillbaka till 500-talet, men det 
är ingen som vet säkert. Det tidigaste nedskrivna materialet beskriver hur 
den indiske buddhistmunken Daruma utövade Ju-jutsu (Malmstedt, u.å.).  

I grunden är sporten ju-jutsu en gammal japansk självförsvarskonst med 
rötter ända tillbaka från samurajernas tid och ännu äldre. Det var också i 
Japan stilen först fick nedskrivna avancerade system för obeväpnade 
kamptekniker. Dessa kamptekniker bygger på det mjuka självförsvaret Ju-
jutsu utgör. Enligt Malmstedt (u.å.) var det under samurajernas era i Japan 
många av dagens kampsporter utvecklades till sin fulla kapacitet. 
Samurajerna ägnade sig ända från barndomen åt att lära sig och ständigt 
förbättra olika kampkonster, både beväpnade och obeväpnade. Dessa 
kampsporter användes sedan av samurajerna på slagfälten under krigstider 
för att på ett effektivt sätt avväpna motståndarna utan att behöva använda 
vapen.  

När Japan sedan från 1600-talet och framåt blev fredligare valde 
samurajerna ändå att fortsätta träna sin skicklighet med vapen. Nu valde de 
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istället att koppla sin träning till zen-buddhismen som lärde ut att även en 
fysisk aktivitet kunde fungera som meditation, där man genom 
koncentration och ständig övning blir mer medveten om sin omgivning och 
därför ökar förmågan för intuitivt handlande. 

Ju-jutsu är ett samlingsnamn för ”kampkonst utan vapen”. Stilen går ut på 
att utöva självförsvar i olika sorters situationer med hjälp av kunskap om 
kroppen och motståndarens egen kraft (Greger, 2005). Sporten utövas 
också utanför Sverige men då under namnet Jiu-jitsu, den sporten liknar 
Sveriges Ju-jutsu men är i grunden inte samma sport (Greger, 2005). 

Alla föreningar i Sverige som utför någon form av Ju-jutsu finns 
registrerade i den Svenska Jujutsufederationens (SVJJF) register (Svenska 
Jujutsufederationen, 2018). Ju-jutsu Kai är en del av deras register och är 
den överlägset största stilen av Ju-jutsu i Sverige. 

1.2.2 Ju-jutsu Kai 

Sporten Ju-jutsu introducerades i Sverige redan 1907 av idrottsmannen 
Viking Cronholm (Greger, 2005). Viking Cronholm blev själv introducerad 
till stilen Ju-jutsu på en resa i Sydafrika 1904 av en engelsk officier. Viking 
återvände till Sverige år 1907 och introducerade genast sporten i Sverige 
med hjälp av självförsvarskurser och uppvisningar av sporten. Viking 
spenderade resten av sin livstid med att undervisa militärer, poliser, väktare 
och andra uniformerade grupper i närstrids- och självförsvarsteknik 
(Greger, 2005).  

Viking Cronholm var aktiv ända upp till 75-års ålder och ansågs vara en 
föregångsman då han även lärde ut detta självförsvar till kvinnor. Viking 
dog 1961 i en ålder av 87 år. Han erhöll postumt 10:e dan i Ju-jutsu 1999 
(Greger, 2005). 

Det svenska Ju-jutsuförbundet bildades 1998 som stilorganisation för 
landets största Ju-jutsustil. Vid årsmötet i mars 1999 beslutades det att anta 
namnet Ju-jutsu Kai vilket betyder ungefär ”ju-jutsusällskapet” (Greger, 
2005). 

Ju-jutsu kai är idag den största ju-jutsu stilen i Sverige och utvecklades av 
Hans Greger i början av 1970-talet (Greger, 2005). Sporten utövas i gi. En 
gi är en stilenlig vit kampsportsdräkt som består av vita byxor, vit kappa 
samt ett bälte enligt innehavd bältesgrad att knyta ihop kappan med.  

Ju-jutsu Kai har den största delen av sin terminologi på japanska. Sporten 
är omväxlande, innehållsrik och över lag erbjuder sporten genomgående 
bra självförsvarsträning. Ju-jutsu är ett modernt ”självförsvar med tradition 
och kvalitet”. Många som börjar träna Ju-jutsu Kai gör det för att lära sig 
självförsvar (Greger, 2005). Sporten Ju-jutsu kai är uppdelad i två olika 
system, ett med kyu- och dangrader för vuxna och ett speciellt anpassat 
monsystem för barn. Sportens monsystem har bälten med vit bakgrund och 
ett streck färgat i motsvarande grad. Vuxna utövare har istället helfärgade 
bälten med motsvarande färg för bältesgrad. Inställningen för sporten är att 
ju-jutsu ska vara roligt att träna (Ju-jutsu kai, 2018). 

Sporten innehåller 6 kyu- och 10 dan-grader. Rekommenderad träningstid 
till 1: a dan-graden är cirka 5 års oavbruten träning. I Sverige finns det idag 
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enbart en levande utövare som har 10:e dan-graden, det är sportens stilchef 
Hans Greger (Greger, 2005). I figur 2 finns en tabell över de olika graderna 
inom Ju-jutsu Kai. 

Figur 2 - Bild med de olika kyu-graderna (Ju-jutsu kai, 2018) 

1.2.3 Grafiska element och Ju-jutsu 
I bilaga 2 finns en sammanställning av alla svenska Ju-jutsu kai föreningar 
som har en egen logotyp, totalt 63 stycken.  

Ju-jutsu kai kommer från japan (Greger, 2005) och då används ofta 
japanska tecken och symboler för att härleda till just Japan. Det Svenska 
Ju-jutsuförbundets logotyp (figur 3) visar föreningarna hur det grafiska 
materialet kan se ut. I logotypen finns de japanska tecknen för ”ju-jutsu” 
vilket betyder mjuk teknik, den röda ”solen” från den japanska flaggan och 
de svenska färgerna. 
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Figur 3 – Svenska ju-jutsuförbundets logotyp. 

En sökning på Google bilder med ordet ”japanese” visar vilka symboler 
som är taggade med ordet japanese). Många av symbolerna som visas är 
röda, innehåller japanska tecken och visar deras kulturhistoria (se figur 4). 

Figur 4 – Bildsökning på Google bilder med ordet ”japanese”. 

Vidare visar ytterligare en sökning på Google bilder med sökorden ”jiu-
jitsu logo” hur kampsportsföreningars logotyper ser ut utanför Sverige. 
Figur 5 visar ett utdrag av resultatet från sökningen. Alla logotyper 
innehåller svart och i stort sett alla har en nyans av röd i logotypen. 
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Figur 5 – Bildsökning på Google bilder med orden ”jiu-jitsu logo”. 

1.3 Grafisk profil 
En grafisk profil finns för att ett företag på ett enkelt sätt ska kunna 
upprätthålla sin image (Grafisk profil, 2016.). Det är det dokument som 
beskriver användandet av företagets eller organisationens logotyp, samt 
vilka färger och bokstavsstilar som ska användas i det material företaget 
producerar.  

Det är viktigt för ett företag att alltid uppträda tydligt, konsekvent och 
förtroendeingivande i all kommunikation som omvärlden ser (Bergström, 
2015). I slutändan ska den grafiska profilen tydliggöra företagets affärsidé, 
bidra till en enhetlig och positiv bild av företaget samt bidra till en känsla 
av samhörighet internt och externt.  

För att en effektiv grafisk profil ska kunna utformas måste 
företagsledningen vara enig om tre begrepp och deras innebörder: identitet 
(vad företaget är), visionen (dit man vill komma) och profil (vad man vill 
uppfattas som) (Bergström, 2015). 

1.3.1 Grafisk manual 

En grafisk profil brukar samlas i en grafisk eller visuell manual 
(Bergström, 2015). Den grafiska manualen är ett redskap som hjälper 
företaget att hantera de grafiska element som ingår i den grafiska profilen. 
Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom 
grafisk design enkelt kunna följa de regler som finns för tillverkning av 
grafiskt material (Smajic, 2011). 

Smajic (2011) listar olika delar som vanligast brukar ingå i en grafisk 
manual; 

Logotyp. Ska finnas med i flera olika varianter, det ska också finnas med 
regler för applicering och placering av logotypen. 
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Typografi. De typsnitt företaget ska använda sig av ska presenteras med 
hjälp av olika exempel på hur det ska se ut när manualen används på ett 
korrekt sätt. Det ska också finnas med exempel på rubriksättning, brödtext 
och andra textelement som kan förekomma 

Färgpalett. Där ska den uppsättning färger som används vid 
kommunikation visas upp, helst ska det visas upp enskilt men också med 
exempel på tillämpningar. 

Grafiska element. Vissa företag väljer att komplettera sin grafiska 
identitet med symboler och mönster. I den grafiska manualen ska det finnas 
med regler och exempel på hur dessa ska användas.  

Regler för hemsidan. Det är viktigt för ett företag att ha regler för hur 
webbredaktören ska uppdatera och underhålla hemsidan för att följa den 
grafiska manualen. 

1.3.2 En logotyps utformning 

Enligt Bergström (2015) ska en lyckad logotyp återspegla ett företags 
kärnvärden och affärsidé. Logotypen för ett företag är företagets spegelbild 
utåt för allmänheten och berättar vad företaget gör och är. Logotypen är 
tänkt att skapa förtroende hos kunden och den får absolut inte väcka 
associationer till något som strider mot företagsprofilen (Bergström, 2015). 

Wheeler beskriver att en logotyp är uppdelad i flera delar (se figur 6) där 
text i ett förutbestämt typsnitt utgör själva logotypen och att det ofta finns 
en tillhörande symbol. Dessa två är det som utgör ett företags signatur. 
Fortsättningsvis i arbetet kommer signatur att benämnas som logotyp för 
att undvika missförstånd. 

Figur 6 – En illustration av det som enligt Wheeler är en signatur. 

1.3.3 Färger 

Färg finns enligt Wheeler (2012) till för att väcka känslor och ge ett företag 
personlighet. Färgerna stimulerar igenkänningsfaktorn i oss, när vi ser 
kombinationen blå och gul i rätt kulör tänker vi automatiskt på IKEA, vi 
behöver inte se logotypen för att göra associationen (Wheeler 2012).  

Li (2009) menar vidare att olika färger kan framkalla olika känslor. Ljusa 
färger frammanar ofta de positiva känslorna. Blå framkallar bland annat 
känslan av kyla medan grönt istället framkallar en känsla av lugn. Röd 
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framkallar en känsla av energi och styrka medan gul framkallar en känsla 
av glädje (Li, 2009). 

Bergström (2015) menar att när vi ser färger talar de direkt till våra känslor. 
Därför anses de vara ett utav de viktigaste elementen i ett företags visuella 
profil. Företaget väljer ut en färg som ska representera dem utåt, denna färg 
kommer att finnas med i all kommunikation utåt sett för företaget. Till 
färgen väljs ofta sedan kompletterande färger som ska stärka 
företagsprofilen ytterligare (Bergström 2015). 

1.3.4 Typsnitt 

Typografi anses enligt Wheeler (2012) vara grundstenen för en väl 
utformad grafisk manual. Stora företag som Apple känns genast igen på 
grund av sin återkommande och tydliga typografi, deras typografi har 
arbetats in i kundens undermedvetna eftersom den används på alla deras 
plattformar. Utan väl genomarbetad typografi går det enligt Wheeler (2012) 
inte att skapa en enhetlig företagsprofil.  

För att ett företag ska lyckas med sin typografiska profil på alla plattformar 
måste innehållet i den grafiska manualen och dess typsnitt vara 
lättillgängligt och lätt att använda (Wheeler 2012). 

På grund av tidsramarna behandlas enbart typsnitt och inte typografi i 
arbetet med den här uppsatsen. 

1.4 Att skapa stolthet 
Stolthet är ett av klubbens värdeord och P. Ankarbåge betonar i ett 
personligt samtal (2018-03-01) vikten av att klubbens medlemmar ska 
känna stolthet över sin klubb. Enligt Lundberg (2008) är stolthet en känsla 
av delaktighet. Att få vara del av ett större sammanhang och våga stå för 
det man gör, säger och tänker. 

Enligt Lundberg (2008) bidrar stolthet till en bättre stämning, men det 
krävs också god kommunikation både externt och internt för att deltagare 
ska känna stolthet över något de deltar i. Lundberg nämner vidare att det 
behövs många gemensamma aktiviteter utöver kärnaktiviteten för att skapa 
en stolthet. Stolta deltagare motiverar sina meddeltagare att hela tiden 
prestera bättre (Lundberg, 2008).  
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2 Projektmål och avgränsningar 
2.1 Problemformulering och frågeställningar 
Föreningen vill ha en grafisk profil och en hemsida för att kunna skapa ett 
helhetsintryck och vara lättare att relatera till för Ju-jutsu utövare. Styrelsen 
vill ge medlemmarna en klubb att vara stolta över.  

Falu ju-jutsuklubb startades 2013 och har sedan dess ökat i medlemsantal 
men inte i lika stor mängd de önskat. Enligt P. Ankarbåge (personlig 
kommunikation, 6 februari 2018) är klubben därför i behov av en 
sammanhållen grafisk profil som lockar nya medlemmar och får de 
nuvarande medlemmarna att känna sig stolta över sin klubb. 

Föreningen har idag en daterad logotyp, ordförande P. Ankarbåge uttryckte 
behov av en ny logotyp som är lättare att komma ihåg. P. Ankarbåge 
uttryckte också ett behov av en grafisk profil så att klubben får en 
uppdaterad logotyp och ett mer sammanhållet uttryck i sin kommunikation. 
Klubben har idag också en inofficiell hemsida som enbart innehåller 
träningstider samt en länk till klubbens Facebook sida. P. Ankarbåge 
uttryckte en önskan om en hemsida som innehåller en mer komplett 
information om klubben. 

Klubben har inte resurserna, tiden eller kunskapen som krävs för att själva 
utföra arbetet.  

2.1.1 Frågeställningar 
Under arbetet ska det skapas en grafisk profil som stödjer klubbens 
kärnvärden; självförsvar, träning, glädje och att det är ”till för alla”. 
Önskvärt har den nya logotypen vit bakgrund och innehåller en röd färg. 
Det är viktigt att den nya logotypen känns Dalarna och asiatisk. 

Det ska också skapas en mockup för en hemsida åt Falu Ju-jutsuklubb. Den 
grafiska profilen ska sammanfattas i en grafisk manual som hjälper 
föreningen förstå hur de ska skapa sitt material för att själva kunna följa 
profilen. 

2.2 Avgränsningar 
Arbetet är inte tänkt till att utveckla en helt ny hemsida utan det blir ett 
framtida projekt för föreningen att ta hand om. Därför har arbetet 
avgränsats till att enbart ta fram en mockup för hur en hemsida kan komma 
att se ut i framtiden om den grafiska profilen följs. 
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3 Metod 
3.1 Sless’ sjustegsmetod 
Som underlag för studien användes Sless metod. Metoden är uppbyggd på 
sju olika steg (se figur 7), endast de sex första stegen följs i denna studie. 
Metoden används eftersom det är ett effektivt sätt att se om den nya 
designen blir en förbättring av den gamla designen, modellen gör det också 
möjligt att kunna mäta om den nya designen håller hög kvalité (Sless, 
2008). 

Figur 7 – Sless sjustegsmetod (Sless, 2008). 

3.1.1 Implementering av de sju stegen 
Scoping. Undersökningen inleddes med en semistrukturerad intervju med 
ordförande Pontus Ankarbåge i Falu Ju-jutsuklubb, detta för att kunna bilda 
sig en uppfattning om vad klubben vill och hur de vill uppfattas. 

Benchmarking. För att ta reda på hur andra Ju-jutsuklubbars logotyper 
och hemsidor ser ut i Sverige genomfördes en omvärldsanalys.  

Prototyping. Resultatet av steg ett och steg två i Sless modellen låg till 
grund för kommande designprocess. Med hjälp av kunskapen från 
intervjun med ordförande och omvärldsanalysen påbörjades designarbetet 
med att ta fram förslag på nya logotyper. Under designprocessens första 
steg togs det fram sju förslag på nya logotyper. Se bilaga 4 för logotyperna 
som fanns med i första utkastet. 

Testing och refining. Materialet som tagits fram testades i flera omgångar 
via mailkonversation med styrelsen i klubben, se avsnitt 4.3. Efter 
återkoppling från styrelsen gick designprocessen vidare till att visa upp 
materialet för medlemmar i klubben för att också ta reda på deras åsikter. 
Efter att materialet visats upp för medlemmar förfinades det ytterligare. 

Implementing. Efter det slutgiltiga designförslaget hade framställts 
presenteras resultatet av den grafiska profilen i en grafisk manual. 

Monitoring. I studien fanns inte utrymme eller tid för att kunna genomföra 
steg sju i Sless modell. Därför utgick det sjunde steget. 
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3.2 Insamling av data 

3.2.1 Litteraturstudie 
En litteratursökning genomfördes på Google, Google scholar, DiVA-
portalen samt Högskolan Dalarnas biblioteks databas Summon. Ett urval 
av sökord som använts var: Grafisk profil, grafisk design, grafisk 
profilering, grafisk manual, ju-jutsu logotyp, logo design, pride, proudness, 
how to create something to be proud of, logotyp, färglära, färgdesign, 
kampsport, kampsportsförening, föreningar i Sverige, Ju-jutsu, Jui-jitsu, 
Ju-jutsu Sverige, jiu-jitsu europé, japan, japanese, japanese flowers. 
Sökorden som anges ovan användes på både svenska och engelska.  

3.2.2 Omvärldsanalys 
För att kunna förstå hur Ju-jutsuklubbar i Sverige marknadsför sig 
genomfördes en omvärldsanalys. En lista över Sveriges registrerade ju-
jutsuklubbar hämtades från svenska ju-jutsuförbundets hemsida (Svenska 
ju-jutsuförbundet, u.å.). I Sverige finns det totalt 66 stycken registrerade 
Ju-jutsuklubbar (se bilaga 2), 63 av dessa har en egen unik logotyp och 
därför valdes dessa klubbar ut för att analyseras vidare.  

Kategoriseringen i analysen för logotyper var följande: 

• Färger – dominerande färg och antal färger
• Typsnittsfamilj – vilket typsnitt, gemener och versaler
• Symboler i logotyp – typ av symbol

Av dessa 63 föreningar slumpades det ut 29 stycken vars hemsidor också 
analyserades. De utvalda hemsidorna finns i bilaga 3. Eftersom projektet 
avser att ta fram en mockup av en landningssida åt Falu Ju-jutsuklubb 
analyserades därför enbart landningssidorna för dessa föreningar.  

Kategoriseringen i analysen för hemsidorna var följande: 

• Färger – dominerande färg
• Typsnittsfamilj – rubriker och brödtext
• Bilder – bilder och illustrationer
• Intryck – vad hemsidan ger för första subjektiva intryck

När det subjektiva intrycket för hemsidorna analyserades valde jag ut fem 
positiva samt fem negativa intryck baserade på min första känsla för varje 
hemsida. Varje hemsida tilldelades sedan två intryck var, resultatet fördes 
sedan in i tabell 8. 

3.2.3 Semistrukturerad intervju med styrelsemedlem 
En semistrukturerad intervju med ordförande Pontus Ankarbåge 
genomfördes. Den semistrukturerade intervjun valdes på grund av att den 
upplevs som mer avslappnad mot den strukturerade intervjun (Yin, 2013). 
Syftet med intervjun var att ta reda på mer om klubben samt att diskutera 
vad klubben vill, hur de vill uppfattas och hur de vill se ut. Intervjun 
spelades in och transkriberades, intervjun ägde rum i form av ett personligt 
samtal med Pontus Ankarbåge i C-kasernen på regementet i Falun (se 
bilaga 1). 
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3.2.4 Mailkontakt med styrelsen 
För att upprätta mailkontakt med styrelsen skapade ordförande i klubben P. 
Ankarbåge en email adress specifikt för ändamålet. Denna mailadress 
användes sedan för all kontakt med styrelsen i föreningen.  

Under fortskridandet av arbetet mailades sedan styrelsen med utkast på 
olika logotyper och instruktioner för vad som förväntades av dem i 
responsen.  

Mailen för kontakt med styrelsen finns att läsa i bilaga 10 och 11. 

3.2.5 Kontakt med klubbmedlemmar 
Vid ett träningstillfälle visades de två utvalda logotyperna upp för 
medlemmar i Falu Ju-jutsuklubb. Vid tillfället ombads medlemmarna att 
titta på materialet och delge sina åsikter kring vilken logotyp de tycker 
passar bäst för klubben. 

Materialet som visades upp bestod av två häften som visade upp varsin 
logotyp, valda typsnitt, symboler, grafiska element, en folder och en 
exempelaffisch.  

3.3 Material 
Baserat på informationen som hade erhållits framställdes sedan ett antal 
olika skisser på logotyper till föreningen (se bilaga 9). 

3.3.1 Första utkast 
Det första utkastet bestod av sju olika logotyper (se bilaga 4) som hade 
flera olika alternativ med olika färger och symboler. Logotypernas design 
baserades på resultatet från den semistrukturerade intervjun samt resultatet 
av omvärldsanalysen. När det första utkastet skickades ut ombads styrelsen 
titta på logotyperna och återkomma med feedback. Det de ombads ge 
feedback om var: 

• Om de tyckte extra mycket om någon av logotyperna
• Vilka logotyper som enligt dem gick bort
• Om de hade några förslag på utveckling av logotyperna
• Vilka färgkombinationer som enligt dem var bäst
• Om det var något de saknade

3.3.2 Andra utkast 
Det andra utkastet baserades på det första utkastet och styrelsens feedback. 
I andra utkastet hade två av logotyperna från första utkastet valts för att 
arbeta vidare med. De två nya logotyperna visades upp i en röd/svart 
variant då styrelsen var mest positiva till den röda färgen. På begäran av 
ordförande i Falu ju-jutsuklubb framställdes också en modern tolkning av 
den gamla logotypen. Varje logotyp i utkast två presenterades i flera 
utföranden och varje logotyp hade parats ihop med varsitt typsnitt. I 
utkastet visades också logotyperna upp som ett exempel på en exempel-
affisch och på framsidan av en exempel-flyer. Med i utkast 2 fanns också 
förklaringar till val av färger, symboler och typsnitt. I utkast 2 ombads 
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styrelsen att välja ut två logotyper av de som presenterades. Logotyperna i 
utkast två finns i bilaga 5. 

3.3.3 Material visat för medlemmar 
Efter att utkast två hade visats upp för föreningens styrelse valdes logotyp 
1 ut från utkast två och vidare togs det fram ytterligare ett förslag att ha 
med. Den nya logotypen var ett emblem med en stiliserad bock för att 
symbolisera kraft, försvar och Falun. Idén till bocken är baserad på bocken 
Kåre i Falun. Vid ett träningstillfälle visades materialet sedan upp för nio 
aktiva medlemmar i klubben som sedan fick välja ut den av logotyperna de 
ansåg passade bäst för klubben.  

Materialet som visades för medlemmarna bestod av logotypen i olika 
utföranden, typsnitt, färger och de grafiska element som tagits fram. 

Det grafiska materialet bestod av förslag på affisch och folder. I de två 
visades typsnitt, logotyp, grafiska element (som tonplattor) och bildmanér 
upp. Det skapades en folder för att på ett tydligt sätt kunna visa för 
medlemmarna hur materialet sedan skulle implementeras. Materialet 
skapades med hjälp av resultatet från litteraturgenomgången och den 
kunskap jag fått genom min utbildning. 

De två logotyper som visades upp för medlemmarna finns att se i bilaga 8. 
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4 Resultat 
4.1 Semistrukturerad intervju (Scoping) 
Baserat på resultatet från den semistrukturerade intervjun valdes 
självförsvar, träning och glädje ut som klubbens kärnvärden. 

4.2 Logotyper (benchmarking) 
Resultatet från omvärldsanalysen presenteras i två olika delar. Först 
presenteras resultatet från analysen av logotyper och sedan följs det upp 
med analysen av hemsidorna. Generella observationer presenteras i 
diskussionsavsnittet.  

Resultatet från analysen av logotyperna. Kategorierna presenteras i den 
ordning de blev analyserade. En sammanställd tabell över de analyserade 
logotyperna finns i bilaga 2. 

4.2.1 Färger 
Dominerande färg – Figur 8 visar vilka färger som var dominerande i de 
analyserade logotyperna. De klart mest dominerande färgerna var röd och 
svart. Röd utgör den dominerande färgen i 55% av logotyperna medan 
svart utgör den dominerande färgen i 36% av logotyperna. De resterande 
färgerna som dominerade logotyperna var gul, orange och blå. Inga av 
logotyperna hade flera färger som upplevdes som dominanta.  

Figur 8 – Vilka dominerande färger som fanns i logotyperna. 

Antal färger – Tabell 1 visar vilka färger som de flesta logotyper i 
analysen hade. Störst andel utgör två färger i resultatet med hela 69%. 
Därefter kommer en färg och tre färger båda med 11% av resultatet. Inga 
logotyper hade fler än 5 färger och i resultatet var det enbart 6% med fyra 
färger och 3% med fem färger. I analysen räknades vit inte som en färg 
utan som vitt utrymme. 

55%
36%

2%2%
5%

n = 63 
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Tabell 1 – Antal färger i de analyserade logotyperna 
Antal färger Andel logotyper 
1 11% 
2 69% 
3 11% 
4 6% 
5 3% 

4.2.2 Typsnittsfamiljer 
I tabell 2 nedan visas att mer än hälften av logotyperna i analysen använde 
sig av en sanseriff som typsnitt. Den näst vanligaste typsnittsfamiljen i 
logotyperna var den dekorativa med 20% och därefter kom seriff med 18%. 
En tiondel av logotyperna innehöll inte något typsnitt alls utan bestod 
enbart av en symbol. Med dekorativa typsnitt menas ej lättlästa typsnitt 
som bidrar med personlighet. 

Tabell 2 – typsnittsfamiljer i de analyserade logotyperna 
Typsnittsfamilj Andel logotyper 
Sans-serif 52% 
Serif 18% 
Dekorativ 20% 
Utan text 10% 

I Tabell 3 nedan visas om det var vanligast med versaler eller inledande 
versal i logotyperna. Hela 70% av logotyperna hade en text med enbart 
versaler vilket betyder att det är vanligast. 16% hade enbart inledande 
bokstav som versal och 14% av logotyperna hade ingen text alls. Inga av 
logotyperna hade enbart gemener i logotypen. 

Tabell 3 – Versaler, inledande versal eller utan text 
Tecken Andel logotyper 
Versaler 70% 
Inledande versal 16% 
Utan text 14% 

4.2.3 Symboler 
Typ av symbol – I tabell 4 visas vilka symboler som förekommer i de 
analyserade logotyperna. I flera av logotyperna finns det olika symboler 
och därför har de antecknats två gånger. Antalet symboler överstiger därför 
antalet logotyper. Antalet symboler i analysen är 90 stycken. Av de 
analyserade logotyperna var det 45% som hade japanska tecken med i sin 
logotyp, 26% av logotyperna hade med någon form av den japanska 
flaggan i sin logotyp. I 13% av logotyperna fanns det människor eller 
siluetter av människor. Också vanligt förekommande var någon form av 
djur med 8% eller yin yang med 7%. Endast 1% av logotyperna hade något 
annat än dessa ovan nämnda symboler. 

n = 63 

n = 63 

n = 63 
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Tabell 4 – Innehåll i de analyserade logotyperna 
Symboler Andel logotyper 
Japanska tecken 45% 
Djur 8% 
Människor 13% 
Japanska flaggan (eller antydan till) 26% 
Yin yang 7% 
Övrigt 1% 

 

Text i logotyp –90% av logotyperna hade innehåll av både symbol och text 
i logotypen. 10% av de analyserade logotyperna innehöll bara en symbol. 
Inga av de analyserade logotyperna bestod endast av text. 

4.3 Hemsidor (benchmarking) 
Nedan presenteras resultatet från analysen av hemsidorna. Kategorierna 
presenteras i den ordning de analyserades. De analyserade hemsidorna 
finns i en tabell i bilaga 3.  

4.3.1 Färger 
Dominerande färger – när dominerande färg på hemsidorna analyserades 
bortsågs det från färger i illustrationer och bilder. Med dominerande färg 
menas det den färg ögat faller först på. Vid fall där det fanns bilder på 
hemsidan registrerades istället färgerna runt bilderna. Nyanserna av 
färgerna i analysen var olika men alla blåa nyanser räknades exempelvis 
som blåa i analysen. Figur 9 visar 62% av de analyserade hemsidorna 
dominerades av vitt luftutrymme, så kallat ”white space”. 14% av 
hemsidorna dominerades av röda nyanser medan 10% dominerades av 
svart.  

 

Figur 9 – Dominerande färger på hemsidorna i analysen. 

7%

14%

62%

10%

4% 3%

n = 63 

n = 63 
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4.3.2 Typsnittsfamiljer 
Rubriker – Nedan visar tabell 6 fördelningen av typsnittsfamiljer på de 
analyserade hemsidorna. Majoriteten av de analyserade hemsidorna hade 
sans-serif typsnitt i både rubriker och brödtext. Med dekorativa typsnitt 
menas ej lättlästa typsnitt som bidrar med personlighet. 

Tabell 6 – fördelning av typsnitt på de analyserade hemsidorna 
Typsnittsfamiljer Rubrik  Brödtext 
Sans-serif 79% 97% 
Serif 7% 3% 
Dekorativt 14% - 

4.3.3 Bilder 
Tabell 7 visar att det vanligast förekommande grafiska elementent på de 
analyserade hemsidorna var bilder. Bilderna på hemsidorna var alltid bilder 
på ju-jutsu-utövare i någon form. Om hemsidan dekorerades med 
illustrationer var det alltid delar av logotypen som visades upp. 

Tabell 7 – vanligast förekommande grafiska element 
Dekorationsmaterial Rubrik 
Bilder 72% 
Illustrationer 14% 
Inget 14% 

4.3.4 Hemsidans subjektiva intryck 
Nedan presenteras resultatet av intrycken på hemsidorna, intrycken byggde 
helt på mina subjektiva tankar och åsikter. I analysen tittade jag på varje 
hemsidas startsida och antecknade ner de tio första intryck jag fick av 
hemsidorna. Fem av intrycken var positiva och fem var negativa. Vidare i 
analysen placerade jag sedan två av dessa intryck på varje hemsida. Detta 
steg i analysen genomfördes för att enklare kunna se vad som är viktigt för 
en startsida att ha med för att locka besökaren vidare. De subjektiva intryck 
som fanns i analysen finns i tabell 8.  

I 60% av fallen gav hemsidorna ett positivt intryck, de som ansågs vara 
positiva är de fem översta i tabellen.  

n = 63 

n = 63 
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Tabell 8 – intryck på hemsidorna  
Intryck på hemsidan Första intryck 
Seriös 50% 
Trevlig 22% 
Välkomnande 12% 
Barnvänlig 26% 
Informativ 10% 
Ogenomtänkt 18% 
Inaktiv 8% 
Ej barnvänlig 22% 
Tråkig 26% 
Rörig 6% 

 
I några av fallen gav hemsidorna ett seriöst intryck men de gav inte intryck 
av att vara riktade mot barn. På flera av hemsidorna som inte ansågs vara 
barnvänliga hade de aggressiva bilder med bland annat intensiv kamp eller 
vapen på landningssidan. Figur 10 nedan är ett exempel på en 
landningssida med aggressiva bilder, vid den hemsidan antecknades seriös 
och ej barnvänlig som subjektiva intryck. 

 

Figur 10 – Ett exempel på en aggressiv landningssida. 

I flera av fallen gav hemsidan ett seriöst intryck där de också var trevliga 
att titta på eller barnvänliga. Figur 11 är ett exempel på en landningssida 
som ansågs vara både seriös och barnvänlig, vid den hemsidan antecknades 
välkomnande och barnvänlig som subjektiva intryck. 

n = 63 
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Figur 11 – Ett exempel på en seriös och barnvänlig landningssida. 

På flera av landningssidorna fanns inte någon tydlig riktning för vad man 
skulle titta på först eller vad föreningen ville förmedla. Men på de 
hemsidor som jag upplevde var seriösa fanns en tydlig ledning för vart man 
skulle rikta blicken, ofta fanns ett bildspel på startsidan med genomtänkta 
bilder samt tydligt navigationsfält.  

4.4 Utkast 1 (prototyping) 
Det första utkastet innehöll 7 olika logotyper i olika utformningar (se figur 
12).  

Figur 12 – Logotypförslag i första utkastet. 
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4.4.1 Respons utkast 1 
De symboler styrelsen sammantaget tyckte bäst om var logotyperna vid 
siffrorna 1 och 7. Logotyperna 2, 3, 4 valdes bort för de ansågs vara för 
enkla då styrelsen tyckte att man som förening kan ta ut svängarna mer. 
Logotyperna 5 och 6 valdes bort utan vidare förklaring.  

I logotyp 1 ville styrelsen se bättre typografi samt förslag på symboler som 
tydligare representerar Falun. I logotyp 7 ville styrelsen se utveckling av 
symbolen i mitten av logotypen. Sammantaget var styrelsen överens om att 
den röda färgen bäst representerar Ju-Jutsu kai och Falun. 

Färgerna i utkast 1 baserades på de färger som finns på Ju-jutsu kyu-
gradernas bälten. Den röda färgen baserades på den kopparröda färgen från 
Falun. 

Logotyperna i första utkastet finns att se i bilaga 4. 

I responsen för utkast 1 var styrelsen över lag mycket positiv till 
engagemanget att ta fram en ny grafisk profil. En styrelsemedlem skrev 
inledningsvis i sitt svar:  

Vilket ambitiöst arbete du har lagt ner, verkligen 
imponerande. Det är roligt att vi får vara del i ditt 

arbete… 

Vidare skrev flera av styrelsemedlemmarna om betydelsen av logotypen. 
För styrelsen är det viktigt att logotypen och den grafiska profilen tydligt 
presenterar både Falun och Ju-jutsu kai. Av svaren framgick också vikten 
av att logotypen ska vara tydlig i sin symbolik. I svaret från en 
styrelsemedlem framkom det:  

Jag behöver några förklaringar. Jag antar att 
blommorna har ett symbolvärde, men jag behöver 

förklaring vilket symbolvärde de har. 

Styrelsemedlemmen hänvisar i citatet ovan till att första utkastet inte kom 
med några förklaringar på symboler, färger eller typsnitt. 

Att färgvalen i logotyperna är viktigt framgick tydligt i svaren från 
styrelsen då två av dem skrev: 

Gillar inte färgkombinationen blå/gul. Den känns för 
mycket svenska Ju-jutsuförbundet… 

Men nummer 7 röd/svart blir bättre och bättre ju mer 
man tittar på den, gillar den. Skulle gärna se något mer 
förslag med det stuket och experimentera med designen 

utav blomman där… 

De logotyper med enbart text och subtila symboler ansågs däremot vara för 
enkla enligt majoriteten av styrelsen. Ett exempel på en logotyp som 
ansågs vara för enkel kan ses i figur 13 nedan. 
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Figur 13 – Exempel på logotyp som ansågs vara för enkel. 

En kommentar från styrelsen kring de enklare logotyperna löd: 

Nummer 4 passar företag där loggor ska vara tydliga 
och rena. Som idrottsklubb kan vi kosta på oss att vara 
mindre strikta i formen och mer ”flärdfulla”/färgrika... 

Av responsen från styrelsen framgick det att de mest populära förslagen var 
det första förslaget samt det sjunde förslaget. I båda dessa ville styrelsen se 
förslag på utveckling samt mer genomarbetade förslag kring symbol och 
typografi. I figur 14 nedan visas de logotyper styrelsen valde att gå vidare 
med logotyperna från utkast 1. 

 

Figur 14 – De utvalda logotyperna från första utkastet. 

Från ordförande P. Ankarbåge framkom det också önskemål om en 
omarbetning av den nuvarande logotypen, vilket togs i beaktande till 
arbetet för det andra utkastet. 

4.5 Utkast 2 (prototyping) 
Utkast två innehöll tre olika logotyper, den tredje fanns i tre olika varianter.  
 
Symbolen i logotyp 1 för utkast 2 har en blomma som är stiliserad av både 
blåklockan och en asiatisk blomma. Blomman ansågs vara neutral i sin 
utformning. Symbol 2 i andra utkastet togs fram på begäran av ordförande 
P. Ankarbåge eftersom han ville se en enklare variant av nuvarande 
logotypen. Där fanns en enklare kurbits med och en cirkel runtom samt 
namnet placerat på samma ställe. 

I andra utkastet hade logotyp 1 från det första utkastet utvecklats till tre 
olika exempel med symboler som ansågs vara klassiska för Falun. Symbol 
7 som skapades till första utkastet hade utvecklats genom att typsnittet 
byttes ut, symbolen omarbetades och cirkeln förenklades.  

I utkast två hade de tre logotyperna parats ihop med varsitt typsnitt som jag 
valt ut att visa upp för styrelsen. Dessa tre hade valts ut med hjälp av 



28 

samtalen med P. Ankarbåge samt med inhämtad kunskap från 
omvärldsanalysen. Det framgick av mailkonversationerna med styrelsen att 
de föredrog typsnittet i logotyp 1 och därför valdes det. 

Inför utkast två bestämdes det att ”Ju-jutsu Falun” skulle vara det namn 
som stod i logotypen eftersom det är det som står i den nuvarande 
logotypen och styrelsen ville ha samma namn där fastän föreningen heter 
Falu Ju-jutsuklubb. 

Vid utkast två ombads styrelsen att välja ut två favoriter bland logotyperna 
som sedan skulle visas upp för medlemmarna i klubben. 

Logotyperna i utkast 2 visas nedan i figur 15. 

Figur 15 – Logotypförslag i andra utkastet. 

4.5.1 Respons utkast 2 
Logotyperna i andra utkastet finns att se i bilaga 5. 

När andra utkastet presenterades var styrelsens reaktioner mycket positiva. 
I andra utkastet hade de utvalda logotyperna från första utkastet omarbetats 
till styrelsens önskemål. I andra utkastet fanns förklaringar med (se bilaga 
6) för symboler, val av typsnitt och val av färger. Detta för att styrelsen
skulle kunna se tanken bakom de logotyper som presenterades. En
styrelsemedlem uttryckte:
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Ett stort och gediget arbete, verkligen! Nu var det 
väldigt mycket lättare att förstå hur du har valt 

logotyper och det är mycket och väldigt bra tänk kring 
hur du har kommit fram till resultaten… 

Vidare var resultatet från styrelsen, som består av fyra medlemmar, 
otydligt. Två av styrelsemedlemmarna tyckte mest om den första 
logotypen. De andra två medlemmarna i styrelsen tyckte bäst om tredje 
logotypen.  

Jag gillar nummer 1 jättemycket… 

Den första logotypen är bra! Den är lätt att komma 
ihåg och den är neutral vilket gör att den passar många 

typer av människor... 

De styrelsemedlemmar som inte valde första logotypen var också osäkra på 
logotyperna över lag och hade kommentarer som: 

Jag tycker om den logotyp som är nu. Men jag är 
medveten om att den är komplicerad. Jag tycker om 

blommorna i vår nuvarande... det är Dalarna… 

Jag skulle kunna tänka mig alternativ 3 med den 
klassiska Dalahästen också, men det är ju inte specifikt 

för just Falun… 

4.6 Utkast 3 (prototyping) 
Efter diskussion med ordförande P. Ankarbåge valdes den första logotypen 
ut vidare i arbetet. Jag ombads också utveckla en blandning av den första 
logotypen och den tredje. P. Ankarbåge ansåg att ett förslag som 
kombinerar enkelheten med första symbolen och med inspiration från 
bocken Kåre från förslag tre skulle kunna vara en komplett logotyp som 
kan symbolisera Falu Ju-jutsuklubb. P. Ankarbåge ansåg att en symbol med 
mer ”kraft” och ”försvar” kunde passa för Falu Ju-jutsuklubb. Se figur 16 
för den första utvalda logotypen samt den nyframtagna med bocken som 
symbol. 

 

Figur 16 – Logotyper utvalda efter andra utkastet. 
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4.6.1 Kontakt med klubbmedlemmar (respons utkast 3) 
Efter ett träningspass där medlemmar i klubben med en ålder över 18 år var 
med visades materialet upp, totalt 9 stycken såg materialet. 

Ett exempel på hur häftena såg ut som visades upp för medlemmarna visas 
i bilaga 7.  

Medlemmarna i föreningen föredrog logotypen med blomman med 5 röster 
mot 4 röster. Med styrelsens och medlemmarnas åsikter i åtanke togs 
därefter en grafisk manual fram med den första logotypen, blomman. 

4.7 Resultat (implementing) 
Nedan presenteras det slutgiltiga resultatet av designen som skapats efter 
Sless (2008) modell. Materialet har justerats efter styrelsens önskemål samt 
återkoppling av både styrelse och medlemmar.  

Den grafiska profilen sammanställdes i en grafisk manual (se bilaga 12) 
med regler för logotyp, typsnitt, färger, grafiska element samt bildmanér. 

4.7.1 Logotyp 
Figur 17 visar nedan den slutgiltiga designen av logotypen. Logotypen 
framställdes med hjälp av omvärldsanalys, samt åsikter och feedback från 
styrelse och medlemmar i Falu Ju-jutsuklubb. Logotypen är tänkt att 
fungera som ett emblem för föreningen. Slutligen presenteras logotypen i 
tre olika utföranden som är den primära i färg, en svart samt en vit. 
Färgvalet i logotypen baseras på resultatet från omvärldsanalysen samt den 
semistrukturerade intervjun med ordförande P. Ankarbåge. 

 

Figur 17 – Den primära logotypen i dess tre utföranden 
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Figur 18 och 19 visar den stående och liggande förenklade logotypen som 
kan användas i marknadsföring, på affischer och hemsida. 

Figur 18 – Slutgiltig stående logotyp 

Figur 19 – Slutgiltig stående logotyp 

4.7.2 Typsnitt 
Figur 20 visar de två typsnitt som valdes ut till föreningens grafiska profil. 
Valen av typsnitt baserades på resultat från analysen av Svenska Ju-
jutsuföreningars logotyper, hemsidor, intervjun med ordförande P. 
Ankarbåge och feedback från styrelsen.  

Typsnittet FF Cocon blev valt för rubriktypsnitt samt typsnitt i logotyp och 
på korrespondensmaterial. För brödtext på hemsida och i flyers valdes Fira 
Sans ut. 
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Figur 20 – De typsnitt som valdes ut för den grafiska profilen. 

4.7.3 Färger 
Nedan i figur 21 visas färgerna i den grafiska profilen. Färgvalen baseras 
på resultatet från omvärldsanalysen, intervjun med P. Ankarbåge samt 
responsen från styrelsen. De två stora cirklarna i figuren är de primära 
färgerna i profilen, de mindre cirklarna är de sekundära 
komplementfärgerna. De exakta färgerna finns i bilaga 12. 

 

Figur 21 – De färger som ingår i den grafiska profilen. 

4.7.4 Grafiska element 
I den grafiska profilen ingår tre olika grafiska element som presenteras 
nedan i figur 22. De grafiska elementen baseras på den grafiska manualen 
samt delar av logotypen. I de grafiska elementen ingår blomman från 
logotypen för att skapa igenkänning i det grafiska materialet. Blomman 
kompletteras med två olika sorters tonplattor. Regler för implementering av 
de grafiska elementen finns i bilaga 12. 
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Figur 22 – De grafiska element som ingår i den grafiska profilen. 

4.7.5 Hemsida 
Nedan visar figur 23 och figur 24 mockups av hemsidan i desktop-variant 
samt mobil-variant. Hemsidan är i båda varianterna skapad för att vara 
lättöverskådlig, lätt att navigera på samt innehåller förklaringar av vad Ju-
jutsu är och innebär. Layouten på hemsidan har framställts med ordförande 
P. Ankarbåge åsikter i åtanke samt resultatet från omvärldsanalysen. 

 

Figur 23 – Hemsidan i fullstor storlek. 
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Figur 24 – Hemsidan i mobilanpassad storlek. 
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5 Diskussion 
Syftet med studien har varit att framställa en grafisk profil och en mockup 
för en ny hemsida som lockar nya medlemmar och bidrar till att göra 
nuvarande medlemmar stolta över sin klubb. Den nya grafiska profilen ska 
spegla föreningens kärnvärden som är: självförsvar, träning, glädje och att 
det är ”till för alla”. 

5.1 Omvärldsanalys 

5.1.1 Logotyper – generella observationer 
I analysen framkom det att den dominerande färgen bland logotyper för Ju-
jutsu kai-föreningar i Sverige, är röd, vilket kan anses vara logiskt eftersom 
den japanska flaggan har rött i sig och kampsport kommer därifrån. Sedan 
är röd också en aggressiv färg och det stämmer också överens med hur 
kampsport utåt sett ser ut. I kombination med den röda färgen fanns alltid 
svart i alla logotyper som analyserades, den svarta färgen ses då som en 
komplementfärg. Från litteratursökningen framkom det att den röda färgen 
framkallar en känsla av energi, aggressivitet och kraft, vilket också 
stämmer med resultatet från omvärldsanalysen av hemsidor.  

Majoriteten av symbolerna i omvärldsanalysen var cirkulära logotyper med 
text och figur inuti en ram, detta beror troligtvis på att logotyper utformade 
på det sättet lättare kan användas som ett emblem på t.ex. en gi. I stort sett 
alla logotyper hade olika röda kulörer. De flesta föreningarna hade typsnitt 
som var enkla att läsa medan ett fåtal av föreningarna hade typsnitt som 
kunde anses vara asiatiska i sitt utseende och därav svårlästa, dessa var de 
som i analysen omnämndes som dekorativa. I analysen framkom det att de 
vanligaste typsnitten i logotyper var sanseriff vilket stämmer överens med 
vad jag upplever är vanligast i logotyper. Att använda ett seriff-typsnitt 
med fot i en logotyp är ovanligt. De figurer som oftast förekom var 
personer/figurer som utövade kampsport. Bälten användes också som 
logotyper och organiska figurer så som fiskar eller kvistar.  

Det vanligaste var att använda symboler som anses vara typiskt japanska 
samt någon form av symbol som kan sammankopplas med kampsport, t.ex. 
gubbar som slåss eller asiatiska figurer. De symboler som fanns med var 
bland annat japanska tecken och den röda cirkeln i den japanska flaggan. 
Utöver dessa två nämnda användes också koi-fisken, asiatiska träd och 
symboler som kan anses vara tecknade på ett asiatiskt vis. De flesta 
logotyper upplevdes som ogenomtänkta och var inte väl utformade och 
ansågs vara oproffsiga. Det tråkiga med att en förening har en dålig 
logotyp är att det ofta inte lockar nya medlemmar.  

Var femte av symbolerna förmedlade en känsla av aggressivitet. Känslan 
av aggressivitet uppstår troligtvis på grund av kombinationen av färgval 
och symbolval i logotypen. Analysen visade också att det var mycket 
ovanligt att använda abstrakta symboler i logotyper för ju-jutsu föreningar i 
Sverige.  

5.1.2 Hemsidor – generella observationer 
Den största delen av hemsidorna var dåligt utformade och trista över lag, 
det fanns ingen tydlig ledning för vart man skulle titta. Många av 
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hemsidorna var platta och ogenomtänkta i sin utformning vilket gjorde 
dem röriga. På vissa utav hemsidorna gjorde detta också att det var svårt att 
hitta den information man ville ha. På de hemsidor som var ogenomtänkta 
upplevdes det att man ville lämna hemsidan direkt istället för att dröja kvar 
och läsa informationen. 

Majoriteten av hemsidorna använde en sanseriff som brödtext och därför 
används också en sanseriff i den grafiska profilen för Falu Ju-jutsuklubb. 

Många av hemsidorna saknade föreningens logotyp och det uppfattades 
inte som om föreningen hade någon särskild grafisk profil. 

5.2 Design (refining) 
Det klart svåraste med designfasen för arbetet har varit styrelsens oenighet 
kring val av design för den nya grafiska profilen. I de samtal som förts med 
styrelsen har resultatet varit spretigt och det har stundtals gjort det svårt att 
arbeta vidare på förslagen. På grund utav hur samtalet har förts via 
envägskommunikation och mail har det varit svårt för styrelsen att vara 
eniga eftersom de inte varit medvetna om hur de andra i styrelsen svarat. 

Önskvärt hade varit om kommunikationen med styrelsen hade förts via en 
chatt där alla medlemmar i styrelsen hade kunnat se de andras svår, detta 
då det hade gjort det till en diskussion istället för ett envägssamtal. 

5.2.1 Första fasen 
Efter att omvärldsanalysen samt den semistrukturerade intervjun 
genomförts inleddes Prototyping-delen av Sless’ metod. I första steget 
designades ett flertal olika logotyper i olika former och färger. I intervjun 
med ordförande P. Ankarbåge framkom det att röd var färgen klubben ville 
förknippas med. Den röda färgen är klassisk både för Falun och kampsport 
över lag. I den första fasen valde jag ändå att ta med flera olika förslag på 
färger för att se hur styrelsen reagerade. Samma med form och symboler. 
Under första fasen genomfördes research för att hitta passande symboler 
förknippade med Dalarna. Google bilder användes som främsta verktyg för 
att hitta inspiration för att designa logotypen till Falu Ju-jutsuklubb. De 
bilder som var mest tilltalande var bilder på natur med t.ex. blommor, 
specifikt asiatiska blommor. Flera symboler togs därefter fram med subtila 
hänvisningar till Ju-jutsu kai och kampsport.  

När det första utkastet skickades ut valde jag medvetet att inte ta med några 
närmare förklaringar på symboler och färger. Det för att försöka få 
styrelsen att se på förslagen med öppna ögon utan planterade åsikter och 
tankar. Till viss del lyckades detta då det fick dem att tänka utanför lådan 
med den feedback de gav. Flera styrelsemedlemmar uppskattade bredden 
på de symboler som presenterades eftersom det hjälpte dem att förstå vad 
de faktiskt tyckte om och inte i första utkastet. I andra fall misslyckades det 
då en styrelsemedlem kände sig låst i att den inte förstod betydelsen av 
specifika symboler och därför helt bortsåg från dem i sin feedback.  

Resultatet av det första utkastet var till viss del överraskande. Det visade 
att styrelsen inte var villiga att tänka utanför sin komfortzon och i stort sett 
var nöjda med det de redan hade även fast de var medvetna om att den 
nuvarande logotypen inte är bra och ej passar som logotyp. Resultatet 
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visade också att styrelsens medlemmar inte var villiga att ha logotyper som 
var abstrakta och för otydliga i sin utformning. Styrelsen ville heller inte ha 
några logotyper som var för lika det svenska Ju-jutsuförbundets logotyp 
med deras blåa och gula kombination. 

5.2.2 Andra fasen 
I andra fasen arbetades logotyperna om och utvecklades med styrelsens 
åsikter som bas. Kontakten med styrelsen har bitvis varit knapphändig. 
Detta då flera av styrelsemedlemmarna tagit lång tid på sig att svara och 
ibland inte svarat alls via email utan snabbt delgivit sina åsikter efter ett 
träningspass istället. Det har gjort att arbetet för att ta fram den nya 
logotypen varit svårare än beräknat.  

I den första fasen var det svårt att tydligt få en gemensam åsikt från 
styrelsen kring vilka logotyper de uppskattade mest i första utkastet. Därför 
var det också svårt att specifikt gå vidare med designfasen. Efter det första 
utkastet hade analyserats av styrelsen ville ordförande P. Ankarbåge att det 
skulle göras en redesign av deras nuvarande logotyp, och att den också ska 
finnas med i utkast två för styrelsen att titta på.  

I det andra utkastet bifogades det tre olika förslag på logotyper. Alla tre 
förslagen hade utvecklats vidare från första fasen. Styrelsen hade uttryckt 
att de uppskattade emblemkänslan i förslagen i första utkastet och därför 
arbetades det vidare på den banan. Responsen för logotyperna i andra 
utkastet var delvis förvånande eftersom styrelsens åsikter åter igen går 
utanför vad som kunde anses normalt i sammanhanget. Den tanken baseras 
på litteraturgenomgången där logotyper för kampsportsföreningar ofta 
ansågs vara aggressiva och inte traditionellt sett innehöll många referenser 
till plats och sammanhang.  

Efter presentationen av utkast två kvarstod en viss frustration hos mig då 
styrelsen heller inte här kunde enas kring en logotyp. En utav dem hade 
dock majoritetens röster med två stycken röster och därför valdes den ut att 
visas upp för medlemmar. 

Inför att materialet skulle visas upp för medlemmarna beslutade jag 
tillsammans med P. Ankarbåge att ytterligare en logotyp skulle tas fram 
som kombinerade den första och tredje med bocken i andra utkastet. P. 
Ankarbåge ansåg att bocken på ett bra sätt skulle kunna representera 
föreningen eftersom den är både Falun, stark och bra på att försvara sig. 

5.3 Kontakt med styrelse och klubbmedlemmar 
Inför kontakten med medlemmarna hade ett häfte för var logotyp från 
utkast 3 tagits fram där de presenterades. I häftet fanns logotypen med i 
olika situationer med bland annat exempel på typsnitt, grafiska element, 
flyers, affischer och tryck på t-shirts. Detta för att medlemmarna enkelt 
skulle kunna placera logotyperna i ett sammanhang och inte bara se dem på 
ett papper. Detta då det blir enklare att föreställa sig något och att förstå 
tanken bakom när man får se det i ett sammanhang.  

Kontakten med medlemmarna var välbehövlig eftersom den tydligt visade 
samma resultat som kontakten med styrelsen gjort. Även om flera i 
styrelsen inte kunde enas tyckte ändå hälften att logotypen med blomman 
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var bäst precis som medlemmarna där 55% av deltagarna tyckte att 
blomman var den bättre logotypen. 

5.4 Metodreflektion 
Arbetet har genomförts med hjälp av Sless (2008) modell för 
informationsdesign. Den har varit till stor hjälp då den gett en tydlig ram 
för arbetet och hur det bör förläggas för att få ett bra resultat. Sless modell 
har gett en god grund för planering, nödvändig återkoppling, utförande 
samt utvärdering. 

I arbetet har flera olika typer av materialinsamlingsmetoder använts, vilket 
har gett en bred åsikts- och informationsbas att arbeta med. 

Semi-strukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun gick bra 
att genomföra då ordförande P. Ankarbåge tydligt visste vad han ville och 
vart klubben ville rikta sig. Intervjun höll en lagom längd på cirka en 
timme och materialet gick bra att transkribera. Det som gjorde att 
materialet var svårt att analysera var att ordförandes resonemang ibland var 
svårt att hänga med i. Ordförande P. Ankarbåge är en mycket inspirerad 
person med många drömmar för föreningen, vilket tydligt lyste genom 
under intervjutillfället. Dock var det svårt att få P. Ankarbåge att hålla sig 
till ämnet och ofta seglade det iväg till irrelevanta ämnen där jag fick 
hjälpa till och styra till rätt mål.  

Kontakt med styrelsen. Kontakten med styrelsen har inte fungerat på ett 
tillfredsställande sätt och har varit den största utmaningen med arbetet. 
Kontakten med styrelsen genomfördes via mail istället för samtal och det 
gjorde det svårt för styrelsen att veta vad de andras åsikter var. Och när 
förändring genomfördes gjordes den på basis av vad en av dem tyckte om 
en logotyp. Så när andra utkastet skickades och sedan när de två resterande 
logotyperna presenterades för medlemmarna uppstod viss överraskning hos 
några i styrelsen. Kontakten med ordförande P. Ankarbåge, som också är 
en del av styrelsen har dock varit god.  

Medlemmarna i styrelsen har också varit oense kring vart klubben ska och 
hur de ska se ut. Två i styrelsen var helt för en ny logotyp samtidigt som 
två av dem i stort sett var emot arbetet. Dock förenklades arbetet på grund 
utav att föreningen efter arbetet faktiskt inte behöver använda logotypen 
som tagits fram i arbetet.  

Kontakt med medlemmar. Kontakten med medlemmar har inte varit 
tillfredsställande. Eftersom klubben är mycket liten och antalet aktiva 
medlemmar är lågt har det varit svårt att tydligt få en åsikt från 
medlemmarna. De aktiva medlemmarna (9st) har dock varit ivriga och 
deltog i god anda när de valde ut vilken logotyp de ansåg passa föreningen 
bäst. Önskvärt hade dock varit ett större antal deltagande medlemmar för 
att få ett bredare resultat, då hade också en enkätundersökning fungerat 
bättre som materialinsamlingsmetod.  

Ytterligare en svaghet i studien som kan ha påverkat resultatet var att de 
grafiska elementen, tryckta t-shirts samt den färdiga mockupen av 
hemsidan inte testades i undersökningen. De framställdes på eget initiativ 
av mig med resultatet av omvärldsanalysen, egna erfarenheter samt 
intervju med ordförande P. Ankarbåge som underlag. 
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6 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att skapa en logotyp, grafisk profil och en 
mockup på en hemsida som på lämpligt sätt förmedlar föreningens mål, 
kärnvärden och värderingar. Arbetet utfördes i linje med Sless modell 
Measuring Information Design, med hjälp av den modellen genomfördes 
arbetet effektivt och smidigt. 

Enligt ordförande var det viktigt att klubben utstrålade en känsla av att 
klubben är ”till för alla” och att logotypen var neutral för att kunna locka 
en stor bredd av medlemmar.  

Genom utvalda metoder har en grafisk profil i flera steg tagits fram enligt 
Sless modell, den grafiska profilen har sammanfattats i en grafisk manual 
(se bilaga 12) med värdeorden; självförsvar, träning och glädje i åtanke. 
Utöver den grafiska manualen har också en mockup tagits fram på hur en 
hemsida för föreningen kan komma att se ut, se exempel på sidan 33. 

Den slutgiltiga grafiska profilen, som presenterades i en grafisk manual, 
anses enligt ordförande i klubben, medlemmarna och mig till stor del 
spegla föreningens kärnvärden. Därför anses också målet med 
undersökningen, mitt examensarbete, ha uppnåtts. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Transkribering av intervju 
Intervju med Pontus Ankarbåge, ordförande i Falu Ju-jutsuklubb. Intervjun 
skedde i Landstinget Dalarnas lokaler, C-kasernen på regementet i Falun. 
Intervjun sker i syfte av att mitt examensarbete skrivs i samarbete med dem 
för att ta fram en ny grafisk profil. All information vi tar upp i samtalet 
behandlas konfidentiellt och Pontus är fri att när som helst avbryta om han 
inte vill fortsätta att delta. 
 

- Jag sitter här med Pontus Ankarbåge och vi ska prata lite om Falu Ju-
jutsuklubb. Datumet är 1 mars 2018. 

- Skulle du kunna berätta lite om bakgrunden för Falu-Jujutsuklubb? 
- Jag har inte varit ordförande särskilt länge, utan nu har jag varit i, vad kan 
det vara? Ja, två månader. Det är i alla fall den här terminen kan vi säga att 
jag varit med och startat upp och jag har inte haft ordförandeskap tidigare 
utan det är något jag tagit på mig som ny grej. 
- Har tidigare erfarenhet av att vara ledare i andra former. 

- Men angående Ju-jutsun så har de funnits länge. Det finns lite 
information på Falu Ju-jutsuklubbs hemsida och Facebooksidan, Facebook 
har mer historia. Jag tränade dock för Falu Ju-jutsu personligen för länge 
sedan då det höll till nere på stan. Då gjorde jag militärtjänstgöringen så 
jag kan säga att det var några år sen om jag är 40 år idag. Så jag har varit i 
klubben länge, men som vanlig deltagare.  

- Men så har Karin, Ola och Pop gjort en nystart kan man säga. Men sen så 
hade de ett möte för ett bra tag sedan och så sa de att "Ska vi fortsätta eller 
ska vi inte göra det?". Och då råkade jag gå i korridoren där ute och råkade 
höra, och Karin hade ringt mig innan och sagt att vi kunde komma förbi så 
kan vi ta ett prat. Och då sa vi, jag och Johanna, vi som har tränat Ju-jutsu 
väldigt länge. Då sa vi att det är klart som tusan att vi ska köra.  

- Så då sa vi det att vi hugger tag i det igen. 

- När var det här? 
- Det här var 1-2 år sedan ungefär. 

- Gjorde ni en nystart då eller? 
- Njae.. 

- Ni bestämde er för att fortsätta? 
- Ja, då hoppade vi in i styrelsen och blev vanliga medlemmar. Och sen sa 
vi att vi kan ta tag i barnsidan. Så kunde de andra bara fokusera på 
vuxenträningen. För de ville bara ha fokus på vuxensidan eftersom det blir 
för mycket att dra i alltihopa. 

- Så nu är du och Johanna ansvariga för barnen? 
- Jag är barnansvarig och Johanna är med. Ola är vuxenansvarig tror jag 
och Karin är med då om man ska vara noga. Men i och med att det är en 
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liten klubb så blir det där bara titlar, utan det handlar om att vi tillsammans 
gör allt tillsammans. 

- Har ni diskuterat något inom styrelsen åt vilket håll ni vill. Vad är er tanke 
med klubben, eller vad är drömmen? 
- Jag har lite visioner och även de andra har visioner. Vi instruerar ju i 
något som heter Ju-jutsu Kai och syftet är ju att träna just Ju-jutsu Kai. Att 
instruera och utöka och få mer deltagare naturligtvis, det är ju målet med 
det. 

- Det som önskas är ju att synas mer naturligtvis. Och kollar vi på hur det 
var innan och hur vi vill göra när vi går framåt så har vi ökat väldigt 
mycket. Vi börjar få lite flyers, vi börjar få lite grejer så det är ju rätt väg 
allting. Allting går ju mot mera, så man ska inte glömma det. Visionen är 
att få in t.ex. företag som kommer in och kunna köra lite tillsammans med 
dem. Och det eventet som vi ska ha nu på torsdag. Malte ville nu köra 
historisk ju-jutsu, alltså hur ju-jutsu såg ut på dåtiden. Och då har vi där 
även Dalarnas ju-jutsu kai klubb på Facebook där vi annonserar det, så 
kanske det kommer folk från Leksand och så.  

- Min vision är ju att få ut Ju-jutsun till folket. Ju-jutsun som vi har idag är 
ju bra att nå många barn och ungdomar som sitter inne. Äldre ungdomar 
som inte rör på sig så mycket. Jag tror att ju-jutsun ligger i tiden för det.  

- Om vi tänker utåt sett, hur vill ni uppfattas utifrån? 
- Självförsvar, motion och idrott. Det är väl det officiella från Svenska ju-
jutsuförbundet. Sen är det ju också att det ska vara kul att träna Ju-jutsu.. 

- Och sen är det också att det är till för alla mellan 7 år och uppåt. 

- Jag vill att instruktörerna ska kunna känna att vi gör riktigt och rätt även 
på det som inte är teknik 

- Något som jag skulle vilja se för mig och just klubben, vart vi vill idag 
egentligen, är att vi vill ha fler event. 

- Det jag vill är att vi ska synas mer. Men sedan också som Malte och 
Micke, att de postar ut i Facebook-gruppen att de drar till Borlänge och 
tränar. Det var en sån sak vi pushade för på styrelsemötet, att om man ska 
åka och träna någon annanstans en kväll så kan man hojta till så att fler kan 
följa med. 

- Sammanhållningen måste vara bättre, vi har ju IT idag. Det är inte vi och 
dom utan det är vi tillsammans. 

- Ni vill visa mer för Falun att ni finns? 
- Ja. 

- Och klubbens profil just nu är en blandad skur med folk från olika 
bakgrunder och i olika åldrar. 

- Målet är att profilera klubben lite bättre, få ut informationen om klubben. 

- Vi vill hitta till fler grupper, och sammanhållningen blir hög i klubben 
och då flyter det ofta på. 
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- Om vi ska gå vidare in på den grafiska profileringen. Logotypen ni har, 
den är rätt gammal eller? 
- Jag vet inte om den är den bästa bilden, personligen. Jag gillar den på sätt 
och vis, det gör jag definitivt. 

- Den är ju mycket Dalarna. 
- Ja, precis. Men den är lite för mycket Dalarna tycker jag då.  

- Menar du för mycket Dalarna och för lite kampsport då eller? 
- Precis. 

- Dom andra tycker den är bra så det ska tilläggas. 

- Jag tycker att den är, om du kladdar på ett papper så kan man inte rita av 
den utan det krävs mer arbete. Så att jag skulle vilja haft, men det är inte 
mitt beslut utan klubben tillsammans tar ett beslut.  

- Det finns ju också att du har en logotyp och sen har du en symbol. En 
symbol som då symboliserar hela klubben också. Det är något jag skulle 
vilja ha.  

- En symbol ska vara lätt, den ska sitta i pränt. Om man tar McDonalds 
med sitt M, men ritar man ett M så vet folk att man ritar McDonalds. 

- Mer konkret vad tänker du kring färger och sådant i logotypen? Har ni 
preferenser på någon särskild färg eller symbol? 
- Jag har tränat för Älvsjö Ju-jutsu och jag har dem som referens för en 
större klubb som har stått ut och gjort ungefär samma resa som vi har gjort. 
Men de har gått från att inte ha några deltagare och så fick de ett jädra 
uppsving med en massa nya medlemmar. 

(Pontus tar fram hemsidan och visar upp logotypen för Älvsjö Ju-
jutsuklubb) 

- Där har du logotypen. De har en symbol, som en blomma i bakgrunden. 
Och sen kommer Älvsjö ju-jutsu då. 

- Du vill alltså att det ska finnas en möjlighet att kunna separera symbolen 
från logotypen? 
- Ja. 

- Ja, deras logotyp är inte så komplex (Pontus syftar på Älvsjö Ju-
jutsuklubbs logotyp) 

- Den logotypen är bra och enkelt att komma ihåg. 

- Vill ni i klubben då ha en ny logotyp med en ny symbol? 
- Jag skulle vilja se ett förslag på en ny symbol som man kan ha dels för att 
få lite profilering för oss som kör nu.  

- Men Karin, Ola och Pop de gillar den logotyp som finns. 

- Hur tänker ni specifikt med sammanhang till Falun? Finns det någon 
speciell symbol ni vill ha med, något som representerar Falun? 
- Tar vi Mora Budos logotyp så har de en Dalahäst på sin. 
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- Men jag tycker att den innehåller för lite Budo och för mycket Dalarna. 

- Den har visserligen färgerna rätt med svart, rött och asiatiskt. 

- Hur tänker ni färgmässigt? Är det nån färg som ni tänker måste vara med? 
- Nej. Jaaa.. neeej.. 

- Kollar vi på den kurbitsmålningen (syftar till nuvarande logotyp för Falu 
Ju-jutsuklubb) som de tycker att den är fin. Den präglar ju ju-jutsuklubben 
övrigt utåt. Därför tänker jag att den präglar det här dala-kurbits, 
midsommar och sånt som är typiskt för Dalarna. 

- Jag tänker att man skulle ha något mer asiatiskt men ändå få till lite 
liknande. 

(Pontus går in på Leksands ju-jutsuklubbs hemsida) 

- Internt så ska vår hemsida vara bättre än den här. Jag gillar inte det långa 
scrollandet. 

- De har ju sitt vapen på hemsidan, den består av en, två, tre färger. 

- Deras logotyp är ju väldigt Dalarna. 
- Ja! 

- Men jag tycker den innehåller lite för lite ju-jutsu tycker jag.. 

- Så det är alltså viktigt för dig att det syns på logotypen att det är en ju-
jutsuklubb? 
- Jag tycker det ska vara en falu-profilering som visar att vi kommer från 
Falun samtidigt som det ska vara tydligt att det är ju-jutsu vi håller på med. 

- Jag tycker att dagens logotyp ser väldigt trevlig ut men den är väldigt 
komplex 

- Man kanske bara ska minska på kvisten och inte ta bort den. 

- Vad symboliserar Falun för dig då? 
- Gruvan, stenbocken, Faluns vapen. 

- Ett krav är vit bakgrund kanske för det är lätt med att dräkterna är vita. 

 

Efter den tidpunkten i intervjun började respondenten att prata om annat 
som inte var relevant för intervjun men som antecknades för vidare 
kontakt. Intervjun avslutades därefter.  
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Bilaga 2 – Omvärldsanalys logotyper 
Logotyp Föreningsnamn Hemsida 

 

Alingsås Ju-jutsuklubb http://www.alingsasju-jutsu.se/ 

 

Barkaby Ju-jutsuklubb http://www.barkarbyjjk.se/ 

 

Björkstadens Ju-jutsuklubb -  

 

Bodens bushido center Ju-jutsu -  

 

Borgholms Budoklubb http://www.borgholmsbk.se/ 

 

Borlänge Kampsportsklubb http://borlangekampsport.se/ 
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Budo Höör IF http://www.budohoor.se/ 

 

Budoklubben Shindo http://www.shindo.se/ 

 

Budoklubben Tomoe http://www.tomoe.se/ 

 

Budoklubben Yoi Mullsjö http://och.nu/yoi 

 

Båstads Budoklubb http://www.bastadbudo.com/ 

 

Eksjö Budoklubb http://www.eksjobudoklubb.se/ 

 

Emmaboda Ju-jutsuklubb -  
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Eslövs Budoklubb http://www.eslovs-kampsportcenter.se/ 

 

Falu Ju-jutsuklubb -  

 

Forshaga Ju-jutsuklubb -  

 

Göteborgs Ju-jutsuklubb http://www.gjjk.se/ 

 

Hudiksvalls Ju-jutsuklubb http://www.hudikju-jutsu.se/ 

 

Högdalens Budoklubb http://www.hogdalensbudoklubb.se/ 

 

Ju-jutsu Kai Enköping http://www.jjke.se/ 
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Ju-jutsu Kai Köping http://www.jjkk.se/ 

 

Ju-jutsu Kai Västerås http://www.jjkv.se/ 

 

Ju-jutsuklubben Samurai http://www.samurai.se/ 

 

Kalmar Budoklubb http://www.kalmarbudoklubb.com/ 

 

Kista Ju-jutsuklubb http://www.kistajjk.se/ 

 

Kungsbacka Ju-jutsuklubb http://www.kungsbackabudo.se/ 

 

Landskrona Ju-jutsu Kai http://www.landskronajujutsukai.se/ 
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Leksands Ju-jutsuklubb http://www.leksandsjujutsu.se/ 

 

Lidingö Ju-jutsuklubb http://www.lidingojujutsu.se/ 

 

Lidköpings budoklubb http://www.lidkopingsbudo.se/ 

 

Linköpings budoklubb http://www.linkopingbudo.se/ 

 

Luleå Ju-jutsuklubb http://www.ljjk.se/ 

 

Lunds Ju-jutsuförening http://www.lundsjujutsu.se/ 

 

Malmö Ju-jutsuklubb http://www.mjjk.com/ 

 

Mora budoklubb http://www.morabudo.nu/ 
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Mönsterås Ju-jutsuklubb http://www.mjjk.se/ 

 

Norrköpings Ju-jutsuklubb http://www.njjk.se/ 

 

Nybro Ju-jutsu och judoklubb http://www.nybrojjk.se/ 

 

Nyköpings Ju-jutsu Kai http://www.nykjjk.se/ 

 

Nässjö Kampsport http://nassjokicknbox.se/start/jujutsikai/index.html 

 

Orsa Budoklubb http://www.orsabudo.se/ 

 

Oskarshamns Ju-jutsuklubb http://www.ojjk.se/ 
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Piteå Budoklubb http://www.piteabudoklubb.se/ 

 

Radio och Tvs Ju-jutsuklubb http://www.jutsuklubben.se/ 

 

Ronneby Ju-jutsuklubb http://www.ronnebyjjk.se/ 

 

Sandvikens Budo- 
kampsportsklubb 

http://www.sbkk.se/ 

 

Sportpalatset Örebro 
Budoklubb 

http://www.sportpalatset.se/ 

 

Strängnäs Ju-jutsuförening http://www.sjjf.se/ 

 

Sundsvalls Budoklubb http://www.sundsvallsbudoklubb.com/ 
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Timrå Ju-jutsuklubb http://www.tjj.se/ 

 

Tyresö Judo och Ju-jutsuklubb http://www.tjjk.com/ 

 

Täby Ju-jutsuklubb http://www.tabyjujutsu.se/ 

 

Umeå Budoklubb http://www.umeabudoklubb.se/ 

 

Upplands- Bro Budoklubb http://www.ubbk.org/ 

 

Uppsala Ju-jutsuklubb http://www.ujjk.se/ 
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Vadstena Budoklubb http://www.vadstena-jujutsu.se/ 

 

Vansbro Ju-jutsuklubb -  

 

Värö Budoklubb http://www.varobudo.se/ 

 

Västerås Ju-jutsuklubb http://www.vasterasjujutsu.com/ 

 

Växjö Ju-jutsuklubb http://www.vjjk.net/ 

 

Älvsjö Ju-jutsuklubb http://www.alvsjojujutsu.se/ 
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Örnsköldsvik Ju-jutsuclub http://ojc.se/ 

 

Östersunds Budokai http://www.budokai.se/ 



Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

 

Bilaga 3 – Omvärldsanalys hemsidor 
Föreningsnamn och hemsideadress Hemsida 

Alingsås Ju-jutsuklubb 

http://www.alingsasju-jutsu.se/ 

 

Barkaby Ju-jutsuklubb 

http://www.barkarbyjjk.se/ 

 

Borgholms Budoklubb 

http://www.borgholmsbk.se/ 
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Borlänge Kampsportsklubb 

http://borlangekampsport.se/ 

 

Budo Höör IF 

http://www.budohoor.se/ 

 

Budoklubben Shindo 

http://www.shindo.se/ 
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Budoklubben Tomoe 

http://www.tomoe.se/ 

 

Budoklubben Yoi Mullsjö 

http://och.nu/yoi 

 

Båstads Budoklubb 

http://www.bastadbudo.com/ 
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Eksjö Budoklubb 

http://www.eksjobudoklubb.se/ 

 

Eslövs Budoklubb 

http://www.eslovs-
kampsportcenter.se/ 

 

Göteborgs Ju-jutsuklubb 

http://www.gjjk.se/ 
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Hudiksvalls Ju-jutsuklubb 

http://www.hudikju-jutsu.se/ 

 

Högdalens Budoklubb 

http://www.hogdalensbudoklubb.se/ 

 

Ju-jutsu Kai Enköping 

http://www.jjke.se/ 
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Ju-jutsu Kai Köping 

http://www.jjkk.se/ 

 

Ju-jutsu Kai Västerås 

http://www.jjkv.se/ 

 

Ju-jutsuklubben Samurai 

http://www.samurai.se/ 
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Kalmar Budoklubb 

http://www.kalmarbudoklubb.com/ 

 

Kista Ju-jutsuklubb 

http://www.kistajjk.se/ 

 

Kungsbacka Ju-jutsuklubb 

http://www.kungsbackabudo.se/ 
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Landskrona Ju-jutsu Kai 

http://www.landskronajujutsukai.se 

 

Leksands Ju-jutsuklubb 

http://www.leksandsjujutsu.se/ 

 

Lidingö Ju-jutsuklubb 

http://www.lidingojujutsu.se/ 
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Lidköpings budoklubb 

http://www.lidkopingsbudo.se/ 

 

Linköpings budoklubb 

http://www.linkopingbudo.se/ 

 

Luleå Ju-jutsuklubb 

http://www.ljjk.se/ 
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Lunds Ju-jutsuförening 

http://www.lundsjujutsu.se/ 

 

Malmö Ju-jutsuklubb 

http://www.mjjk.com/ 
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Bilaga 4 – Logotypförslag 1 
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Bilaga 5 – Logotypförslag 2 
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Bilaga 6 – Utkast 2, logotyp med förklaring
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Bilaga 7 – Häfte till medlemmar 
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Bilaga 8 – Slutgiltiga logotyper 
Dessa två logotyper nedan visades upp för medlemmar i föreningen som 
sedan valde ut den logotyp de ansåg passa bäst för klubben. 

 

  



70 

 

 

Bilaga 9 – Skisser 
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Bilaga 10 – Första mailkontakt med styrelsen 
Hej! 

Mitt namn är Linnea och jag studerar vid Grafisk design på Högskolan 
dalarna i Borlänge. Våren 2018 under 10 veckor skriver jag mitt 
examensarbete. I arbetet har jag fått äran att samarbeta med er i Falu Ju-
jutsuklubb. Det är för mig väldigt roligt eftersom jag får kombinera två 
saker jag tycker mycket om, Ju-jutsu och grafisk design.  

Tanken är, som Pontus nämnt i tidigare mail, att ta fram en ny grafisk profil 
som hjälper er i den riktning ni vill. I slutet av arbetet har ni 
förhoppningsvis hittat en ny logotyp ni trivs med. Med det här mailet 
påbörjar vi processen för att ta fram en ny grafisk profil åt er. Innan jag 
skrev det här mailet har jag samtalat med Pontus om klubben i Falun för att 
kunna bilda mig en uppfattning om hur ni vill uppfattas och vart ni vill. 
Efter samtalet har jag med hjälp av innehavande kunskap och det jag och 
Pontus diskuterat tagit fram ett antal förslag på logotyper, det är nu där ni 
kommer in i bilden. 

Som nämnt ovan är det jag skickar förslag på nya logotyper. Tanken med 
vår konversation är att ni ska komma med feedback, tankar och åsikter på 
dessa logotyper så att vi kan gå vidare och utveckla det ni gillar. I PDF-
filen jag bifogar är förslagen numrerade på första sidan, när du ger 
feedback kan du använda numreringen för logotypen du pratar om. En del 
av logotyperna har också en separat ”symbol” som kan användas utan 
klubbens namn, ge gärna feedback på den också. 

Är det någon logotyp du tycker om extra mycket? – motivera! 

Vilka logotyper går bort? – motivera! 

Har du några förslag på utveckling av logotyperna?  

Vilka färgkombinationer tycker du om mest? – motivera! 

Är det något du saknar? 

Eftersom studien utförs under en kort period skulle jag uppskatta snabb 
respons då vi kommer genomföra detta två, kanske tre gånger.  

Flödet ser ut såhär; logotypförslag -> respons -> förbättring -> nytt förslag 
-> respons -> förbättring = resultat 
 
Efter vår konversation kommer jag gå vidare och diskutera resultatet med 
medlemmar i klubben som är över 18 år. Där kommer jag visa upp två, 
kanske tre finalister ni i styrelsen utsett så att medlemmarna får tycka till. 
Därefter kan ni i styrelsen fatta ett beslut.  

Stort tack för ert samarbete! 

Med vänliga hälsningar 
Linnea Isebrink 
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Bilaga 11 – Andra mailkontakt med styrelsen 
Hej! 

God förmiddag, nu har jag knåpat ihop ett andra utkast. Med den feedback 
jag fått från er har jag tagit det ett steg till.  
 
Ni var eniga om att den röda färgen bäst representerar Ju-jutsu och därför 
finns de nya förslagen enbart med röd, svart och vit. Det ni önskade var 
tydligare förklaring på val av symboler, typsnitt och färger. Med varje 
logotyp finns det därför en kort förklaring till det val jag gjort.  
 
I utkast två har jag också bifogat ett exempel på hur det skulle se ut med 
logotyperna på en affisch eller på framsidan av ett informationshäfte.  
 
När jag skapade utkasten med affisch och folder hade jag tanken om; fart - 
> lek -> gemenskap  

I utkast 2 finns det tre olika logotyper. Den tredje har tre olika varianter 
(bock, blomma, tecken).  
 
Här vill jag alltså att ni väljer ut TVÅ stycken ni tycker om. Alltså av 1, 2 
och 3 välj ut två ni tycker bäst om. 
 
Efter att ni har återkommit med era val ska jag nästa vecka (vecka 13) 
prata med medlemmar på träningstillfällena och se vilken utav de två ni 
valt ut som de föredrar. Sedan är tanken att ni ska kunna fatta ett enat 
beslut.  

När ni sedan valt en logotyp färdigställer jag en grafisk manual och en 
mockup på en hemsida.  

Hemsidan kan vi sedan efter mitt examensarbete är färdigt göra i ordning 
och fixa tillsammans. Likadant med det grafiska materialet eller logotyp, 
det går alltid att arbeta vidare på efter att examensarbetet är färdigt.   

Åter igen, stort tack för ert samarbete och feedback! Det är värdefullt för 
mitt arbete 😊😊 och återkom gärna med feedback snarast möjligt! 

Med vänliga hälsningar 
Linnea Isebrink  
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Bilaga 12 – Grafisk manual
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