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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
AntagonistenTV (https://www.twitch.tv/antagonistentv) är en stream på 
Twitch.tv som ägs av Felipe Delgado (se bilaga 12 för att se hur AntagonistenTVs 
stream såg ut innan projektet). Han vill nu satsa på sin stream och vill stärka sitt 
varumärke på Twitch. Han har en vision om att upplevas som en seriös och 
professionell streamer för att kunna konkurrera med de större kanalerna på 
Twitch. AntagonistenTVs kärnvärden är kvalité på streamen och han vill bygga 
upp en identitet som ska spegla namnet ”Antagonisten”, lite skurkaktigt och 
mörkare färger. Idag har han en cam overlay och några stream-paneler under 
streamen. Han känner att han saknar en visuell identitet för att kunna stärka sitt 
varumärke och har därför bett mig att hjälpa honom att skapa en visuell identitet. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att hjälpa AntagonistenTV stärka sitt varumärke på 
Twitch.tv genom att ta fram en visuell identitet som passar för AntagonistenTV. 
Identiteten ska spegla ordet ”Antagonisten”, lite skurkaktigt, samt skapa tilltalande 
stream-design som ger ett bra helhetsintryck så att streamen känns seriös och har 
kvalité.    
 
1.3 Streaming 
Något som har blivit ett trendigt och växande ämne på internet är streaming 
(Fruhlinger, 2018). Twitch.tv är en streamingplattform med över ca 100 miljoner 
användare per månad och köptes upp av amazon för en billion dollar år 2017 
(Fruhlinger, 2018).   
 
YouTube såg denna växande trend 2017 och startade en egen kategori, YouTube 
Gaming, som blev YouTubes motsvarighet till Twitch där användarna kunde 
streama via YouTube. Kategorin växte med 343% medan Twitch växte med 197%, 
Twitch.tv är fortfarande den dominerande sidan när det kommer till streaming 
idag (Perez, 2018).  
 
Streaming är när en person livesänder sin egen show hemifrån i realtid mot en 
publik. Allt du behöver för att streama är tillräckligt bra internet och en enhet att 
streama ifrån, tjänster som OBS eller xSplit används för att streama från datorn 
eller via Twitch-appen om man streamar från mobilen (”Live Streaming”, 2019, 22 
juli).  
 
W. Hamilton, O. Garretson och A. Kerne (2014) beskriver Twitch streams som en 
tredje virtuell plats där spelintresserade kan träffas och kommunicera med 
varandra. Med tiden formas olika gemenskaper mellan tittarna, som har delat 
många minnen och upplevelser på streamen. Samma källa har även sammanfattat 
vad streaming är i en 30 sekunder lång video på YouTube 
(https://www.youtu.be/WXxptc_Ctt0). 
 
 
 

https://www.twitch.tv/antagonistentv
https://www.youtu.be/WXxptc_Ctt0
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D. Gros, B. Wanner, A. Hackenholt, P. Zawadzki och K. Knautz (2017) gjorde en 
intressant studie om varför människor besöker Twitch.tv. Studien visade att det 
flesta människor besöker Twitch.tv för underhållning, för att ta del av större event 
som eSport-turneringar eller att Twitch.tv ersatte TV.  Vissa besökte även sidan för 
att få information om ett spel eller i ett spel, då communityn på Twitch är väldigt 
kunniga inom spel.   
 
1.4 Twitch 
Twitch.tv är en plattform för streaming och har mest fokus inom gaming, men de 
finns även andra kategorier som ”just chatting”, vilket är när personen som 
streamar bara pratar med chatten. Twitch har dagligen ca 1.3 miljoner tittare 
(Twitchtracker, 2019). För att kunna använda alla funktionerna på Twitch måste 
man äga ett konto, med ett konto kan användaren chatta, följa och prenumerera på 
kanaler.  
 
1.4.1 Ordlista 
Nedanstående lista förklarar de termer som används i rapporten. 

• Alert – En notis av något slag som visas på streamen, notiser är positiva 
• Banner – Bakgrundsbild som syns ovanför streamen 
• Cam overlay – En overlay ovanför kameran, se figur 2 
• Community – En grupp människor som delar en gemenskap 
• Discord – Ett kommunikationsverktyg, som Skype fast mer inom gaming 
• Donation – En tittare donerar pengar till streamen för att stödja streamen 
• Emotes – Symboler som kan användas i chatten, samma som emoji 
• In game overlay – En overlay för när streamern spelar 
• Grafisk manual – En guide som förklarar hur den grafiska profilen används 
• Grafisk profil – beskriver vilka komponenter företagen använder för att 

marknadsföra sig, exempelvis logotypen, typsnitt och färger. 
• Just chatting – En kategori på Twitch där streamern bara pratar med 

chatten 
• Logotyp – En text/symbol som representerar varumärket 
• Offline-bild – Den bild som visas när streamen är offline 
• Prenumerant – En tittare som betalar 5$/månad till streamen, får 

kanalens emotes och slipper reklamen.  
• Profilfärger – De färger som företaget använder och vill kopplas till  
• Profiltypsnitt – De typsnitt som företaget använder och vill kopplas till 
• Stream – En livesänd video som streamern sänder ut från sin dator/mobil 
• Stream alert – En funktion som visar på streamen när någon följer, 

prenumererar eller donerar 
• Subscriber badge – En symbol bredvid ens namn i chatten som visar hur 

länge man har prenumererat på kanalen  
• Stream intro – Ett videoklipp som spelas upp i början av streamen för att 

visa att streamen snart börjar 
• Stream overlay – Grafik som placeras över streamen 
• Stream outro – Ett videoklipp som spelas upp i slutet av streamen för att 

visa att streamen snart är slut 
• Stream-paneler – Paneler/rutor som finns under streamen, se figur 4 
• Twitch – Plattform för streaming 
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1.4.2 Startsidan 
Startsidan är uppbyggd av en topbar med en meny, discover (startsida), following 
(en sida med alla kanaler man följer), browse (används för att hitta nya kanaler) 
och en sökfunktion där man kan söka efter en kanal eller spel, se figur 1.  
 
För att använda funktionerna på Twitch (chatta, följa och prenumerera) måste 
man äga ett konto, man kan titta på streams utan ett konto. Till vänster på sidan 
finns en följar-lista med alla kanalerna som är live, de är sorterade efter hur många 
tittare kanalen har.  
 

 
Figur 1 – Startsidan på Twitch, med fokus på följar-listan och menyn.  
 
1.4.3 Kanalen 
Klickar man in sig på en stream kommer man till kanalen och varje kanal är 
uppbyggd av samma grundelement, som banner, profilbild, streamen, chatten och 
stream-paneler. Det är streamen som är i fokus och chatten finns till höger om 
streamen, se figur 2.  
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Figur 2 - Hur Twitch streams är uppbyggda, streamen och chatten (Spazies stream). 
 
1.4.4 Ovanför streamen 
Ovanför streamen finns kanalinfo, profilbilden, videos och antalet följare kanalen 
har, se figur 3. Det finns en följa-knapp och en prenumerera-knapp.  
 

 
Figur 3 – Ovanför streamen (Spazies stream). 
 
1.4.5 Under streamen  
Under streamen kan tittarna se titeln på streamen, vilket spel som streamas, hur 
många som tittar och hur många visningar kanalen har totalt. Det finns möjlighet 
att använda stream-paneler under streamen som man själv får designa och sätta 
upp, de fungerar som informationstavlor och brukar innehålla information om 
streamen, sociala medier och sponsorer, se figur 4.  
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Figur 4 – Under streamen (Spazies stream). 
 
1.4.6 Följa 
När en person väljer att följa en kanal på Twitch sparas kanalen i den personens 
följar-listan som alltid finns till vänster på Twitch, listan är sorterad på hur många 
som tittar. När någon följer kanalen triggas en notis som visas på streamen. Följer 
personen en kanal får personen alltid reda på när den kanalen går live och har 
personen även Twitch-appen så får personen notiser om när kanaler går live.  
 
1.4.7 Prenumerera 
När en person prenumererar på en kanal ger personen streamern 5$ per månad 
och stödjer kanalen. När en person prenumererar triggas en alert som visas på 
streamen, att den personen har prenumererat och hur länge.  Fördelarna med att 
prenumerera är att personen slipper reklamen, får tillgång till kanalens egna 
emotes och får en sub-badge i chatten som visar hur länge personen har 
prenumererat på kanalen. På vissa kanaler får prenumeranter extra fördelar på 
kanalen, exempelvis tillgång till sociala medier eller inbjudan till Discord.  
 
1.4.8 Donationer 
Det finns ofta en donera knapp under streamen där man kan välja att donera 
pengar till streamen. När en person donerar triggas en alert som visas på 
streamen, hur mycket hen donerat och meddelandet. Tittarna donerar för att 
stödja kanalen, dela något på streamen eller för att få uppmärksamhet från 
streamern.  
 
1.4.9 Chatten 
Chatten är det som gör streaming till en unik och rolig gemenskap, med hjälp av 
chattfunktionen på Twitch kan tittarna kommunicera med streamern. Tittarna blir 
en del av kanalens gemenskap, se figur 5.  
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Figur 5 – Chatten och emotes (Spazies stream). 
 
1.4.10 Emotes och subscriber badge 
Emotes används i chatten och som tidigare nämnt får tittarna tillgång till kanalens 
egna emotes när man prenumererar på kanalen. Prenumeranterna får även en 
sub-badge som visar hur länge man varit prenumerant på kanalen.  
 
1.4.11 Twitch partner 
För att kunna ha streaming som yrke måste personen som streamar bli Twitch 
partner, med Twitch partner får kanalen en prenumerera-knapp som ger tittarna 
ett alternativ att stödja kanalen. Av de 1.7 miljoner aktiva kanalerna på Twitch är 
ca 12 tusen Twitch partner (Josephson, 2018). Twitch har några riktlinjer för hur 
man uppnår Twitch partner, dessa är: 

• Genomsnitt 500+ som tittar på streamen 
• Regelbundet streama 3 gånger i veckan 
• Att streamen uppnår de villkor som Twitch har på hemsidan.  

 
Streaming som yrke är möjligt med hjälp av funktionen ”Prenumerera” som finns 
på Twitch, vilket innebär att tittarna stödjer kanelen med 5$/månad och får 
tillgång till kanalens emotes. Under streamen brukar tittarna även donera pengar 
och bits (valuta på Twitch) till kanalen för att stödja kanalen eller för att dela något 
på streamen.  
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1.4.12 Varumärken och streaming 
Kanalen blir som ett företag för personen som streamar och det gäller att bygga 
upp sitt varumärke på Twitch. Det är även bra att bygga upp en community, 
eftersom personen som streamar bygger upp en relation med sina tittare och får 
dem att stanna kvar på streamen. 
 
Vill man bygga och stärka sitt varumärke bör man kommunicera konsekvent med 
hjälp av en grafisk profil/visuell identitet. Det tar tid att ta sig in på en marknad 
men med hjälp av en historia om varumärket blir konsumenterna mer medvetna 
om att varumärket existerar (Ade, Nilsson, Önen, 2007). 
 
Det finns en tråd på reddit där de går igenom branding för streamers, där de börjar 
med att säga att det är otroligt många som inte förstår sig på varumärke och inte 
ens använder samma typsnitt etc. på alla sociala medier. Detta på grund av att de 
inte har någon visuell identitet som de följer och därav inte är starka varumärken 
(Reddit, 2018).  De nämner även på samma tråd att streamen får mer personlighet 
om man använder sig av stream-design.  
 
En annan tråd från Visuals by impuls (Avola, 2019) går också igenom hur man 
skapar sitt eget varumärke på Twitch. Det första som nämns är att det viktigaste 
för att höja sina tittarsiffror är att hitta en unik stil, personlighet och sätt att 
kommunicera med din publik. Det berättar att det är ditt varumärke som nya 
tittare kommer att upptäcka först av allt när de kommer in på din stream, det visar 
vad tittarna kan förvänta sig av dig och din stream. Det är därför som det är viktigt 
att skapa ett varumärke för din stream. De ger McDonalds som ett exempel och 
berättar när vi tänker på McDonalds eller ser deras logotyp så är det deras 
varumärke vi har i tanken, dvs att vi redan vet vad de har att erbjuda och vi vet vad 
vi får av dem (Avola, 2019).  
 
1.5 Visuell identitet 
Cullop (2016) hävdar att det ofta sker en förväxling mellan visuell identitet och 
varumärke och många säger att de båda är samma sak, fast det finns olikheter 
mellan dessa termer. Den visuella identiteten består av allt synligt hos företaget 
som logotypen, typografi, färger, ikoner, mönster, fotomaner, layout, taktilt och 
digitalt uttryck. Varumärket däremot är på en djupare nivå inom företaget. Vilka 
kärnvärden och värderingar företaget har och vilken image de vill uppnå, vilken 
placering företaget gör på marknaden har också med varumärket att göra (Cullop, 
2016).  
 
1.6 Grafisk profil 
Bergström (2015) beskriver en grafisk profil som ett dokument som beskriver 
användandet av företagets eller organisationens logotyp, profilfärger, typsnitt, och 
grafiska element som ska användas i materialet som företaget producerar. Den 
grafiska profilen ska spegla företaget eller organisationen så att omvärlden 
uppfattar dem som de vill bli uppfattade. Det är därför viktigt att alltid uppträda 
tydligt, konsekvent och förtroendeingivande i all kommunikation som omvärlden 
ser (Bergström, 2015).  
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En bra och effektiv grafisk profil vet företagets identitet (vad företaget är), vision 
(dit man vill komma) och profil (vad man vill uppfattas som) (Bergström, 2015). 
 
Det som brukar ingå i en grafisk profil är följande (Smajic, 2011): 
 
Logotyp: Vilka varianter av logotypen som finns och vilka regler som gäller vid 
användandet av logotypen. Frizon är också något som kan anges för logotypen, 
frizon är det förbestämda mellanrummet som ska finnas mellan logotypen och 
andra grafiska element.  
 
Typografi: Vilka typsnitt som företaget använder när de kommunicerar. Samt 
vilka regler som gäller för teckenstorlek och radavstånd. Profilen visar också vilka 
typsnitt som används rubriker och brödtext.  
 
Profilfärger: Vilka färger som företaget använder vid all kommunikation. 
Färgerna kopplas till företaget, profilen visar vilka färger som ska användas vid 
olika tillfällen och man får även tillgång till korrekta färgvärden. 
 
Grafiska element: Ibland har företag grafiska element som är återkommande i 
deras kommunikation. Det kan vara ett mönster eller en symbol. Den grafiska 
profilen visar hur och när dessa ska användas och vilka regler som gäller för dessa.  
 
Bildspråk: Vilka typer av bilder som ska användas när man kommunicerar, det 
finns regler för bildspråket som vilka poser bilderna ska innehålla, vilken attityd 
ska de på bilden ha och vilken känsla man ska ha på alla bilder.  
 
1.6.1 Logotyp 
En logotyp är en representation av ett företag/varumärke och den ska spegla och 
kommunicera varumärkesidentiteten (Grinsven & Das, 2014). Airey (2010) säger 
att logotypen är en del av företagets varumärke/grafiska identitet. Logotypen är 
företagets ansikte utåt och ska spegla företaget och dess kärnvärden. En logotyp 
ska vara enkel men relevant, den ska synas från långt avstånd och den ska vara 
enkel att komma ihåg. Logotypen kommer med grafiska regler som den grafiska 
designern har tagit fram i designprocessen (Airey, 2010). Företagets logotyp 
tillsammans med dess symbol utgör företagets signatur (Wheeler, 2012), se figur 
6. Logotypen är texten som alla kommer kunna läsa varumärket, symbolen är den 
ikonen som alla kommer att komma ihåg/känna igen och taglinen är de 
värderingar folk kommer att minnas av varumärket.   
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Figur 6 – Logotypens beståndsdelar, hämtad från 
https://ebaqdesign.com/blog/types-of-logos/. 
 
1.6.2 Färg 
Färg väcker olika känslor och associationer beroende på vart i världen man 
befinner sig. Eftersom färg kan kommunicera och väcka känslor blir färgerna en 
viktig del för den grafiska identiteten. Formgivaren och företagsledningen väljer 
tillsammans ut de profilfärger som konsekvent kommer att användas genom hela 
designen (Bergström, 2016). 
 
Färg kan 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 (Heine, 2005). 
 
1.6.3 Typografi 
Wheeler (2012) hävdar att med rätt typsnitt framhäver och kompletterar man 
företagets varumärke. Typografin uppfattas sist i den visuella kommunikationen 
men är ändå en väldigt viktig del i den grafiska identiteten (Wheeler, 2012).  
 
Det finns många olika typer av typsnitt och precis som färg väcker de olika 
reaktioner i vårt undermedvetna, några exempel på typsnitt är sans serif, serif och 
script. Det som gör att vi påverkas av olika typsnitt är för att det finns olika 
standardtypsnitt i vårt samhälle, exempelvis att mode och smink använder serifer 
medan inom sportvärlden används sans serifer mer (Rögener, Pool & Packhäuser, 
1995). 
 
1.6.4 Grafisk manual 
Smajic (2011) beskriver den grafiska manualen som ett redskap för att hjälpa 
företaget att hantera de grafiska element så korrekt som möjligt för att spegla den 
grafiska profilen som företaget har. De företag med en stark profil uppfattas som 
trovärdiga och kompetenta. Smajic beskriver även den grafiska manualen som en 
guide för människor utan kunskaper inom den grafiska världen. 
 
 

https://ebaqdesign.com/blog/types-of-logos/
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1.7 Problemformulering och frågeställningar  
AntagonistenTV är en stream på Twitch som ägs av Felipe Delgado. Han vill nu 
satsa på sin stream och vill därför stärka sitt varumärke på Twitch.tv. Han har en 
vision om att upplevas som en seriös och professionell streamer för att kunna 
konkurrera med de större kanalerna som finns på Twitch idag. Han känner att han 
saknar en visuell identitet för att nå upp till sin vision. Han vill att den visuella 
identiteten ska spegla namnet ”antagonisten”, lite skurkaktigt med mörkare färger.   
 
Studien går ut på att hjälpa AntagonistenTV (Felipe) stärka sitt varumärke på 
Twitch genom att ta fram en visuell identitet för hans stream. De frågeställningar 
som kommer besvaras är: 
 

• Hur ser en generell visuell identitet ut för streamers? 
• Vilka grafiska element bör finnas med i en visuell identitet för streamers? 
• Hur bör den visuella identiteten utformas för AntagonistenTV? 

 
1.8 Avgränsningar  
De avgränsningar som gjorts i denna studie är följande: 

• Twitch.tv är den enda streamingplattformen som används för studien 
• Den visuella innehållsanalysen görs på större kanaler där alla har streaming 

som yrke. 
• Det sjunde och sista steget (Monitoring) i Sless-metoden är inte med i 

studien. 
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2 Metod  
2.1 Litteratursökning 
Litteratursökningar har gjorts för att få bättre förståelse för streaming och för att 
se vad som akademiskt tagits fram inom ämnet, om det finns några obesvarade 
frågeställningar som jag kanske kan svara på i min studie? Litteratur från 
Högskolan Dalarnas bibliotek har används och digitala sökning på Google, Google 
Scholar, DiVA-portalen och Högskolan Dalarnas databas Summon. De sökord som 
användes var:  
 

• Branding 
• Branding for streamers 
• Graphic manual 
• Graphic manual for streamers 
• Graphic profile 
• Graphic Profile for streamers 
• Streamer identity 
• Streaming 
• Twitch.tv 
• Twitch branding  
• Twitch streaming 
• Visual identity 
• Visual identity for streamers 

 
2.2 Visuell innehållsanalys 
En visuell innehållsanalys har gjorts för att kartlägga vilka grafiska element som 
används inom streaming och som ska ingå i AntagonistenTVs visuella identitet. 
Detta för att få en bättre förståelse för området samt för att se vad som används 
idag inom streaming/hur det är utformat?  
 
Analysen började med att 17 kanaler valdes ut där alla streamers har streaming 
som yrke, kanalerna valdes utifrån min kännedom av kanalerna sedan innan 
studien. Olika kategorier gjordes inom streaming, både på streamen och på 
kanalen. (banner, profilbild, stream-paneler och offline-bild) och på streamen 
(overlayer, intro, outro, alerts och logga). Skärmdumpar togs på alla grafiska 
element och sorterades i olika mappar, därefter placerades alla dessa bredvid 
varandra och jag kunde analysera innehållet och jämföra kanalerna.  
 
2.3 Discord konversation med AntagonistenTV 
En discordkonversation med Felipe har använts under hela perioden. Där har jag 
fått input och feedback på allt grafiskt material som skapats och han har skickat 
bilder som inspiration under designprocessen.  
 
2.4 Enkätundersökning till målgruppen 
Enkätundersökningar har använts i studien för att testa designen och för att få 
målgruppens perspektiv och åsikter när det kommer till streaming och 
streamdesign.  
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Först skapades ett Google-formulär med 10 frågor om hur streamdesign påverkar 
tittaren och det skickades ut till målgruppen som är tittarna på Twitch. Eftersom 
jag själv befinner mig en del på Twitch så vet jag vart målgruppen finns, jag är med 
i olika Facebook-grupper där Twitch ofta nämns. Enkäten delades i tre Facebook 
grupper (League of Legends Sverige, CSGO Sverige och Svenska Streamers), se 
bilaga 13 för att se enkätundersökning 1.  
 
Den andra enkätundersökningen gjordes för att testa designen mot målgruppen, 
för att se att den fungerade. Enkäten bestod av ytterligare ett Google-formulär med 
10 frågor med bilagor på den slutgiltiga designen som respondenterna fick svara 
1–5 hur mycket designen tilltalar där 1 lika med inte alls och 5 mycket. I slutet av 
enkäten ställde jag även frågor om designen höll en röd tråd och om de fick 
känslan av skurkaktigt? Se bilaga 14 för att se enkätundersökning 2. 
 
2.5 Sless sjustegsmetod 
Vid skapandet av allt grafiskt material användes Sless 7-stegsmetod. Modellen 
består av sju steg (se figur 8), men endast de sex första stegen följdes i denna 
studie. Slessmetoden används för att det är ett effektivt sätt att hela tiden testa och 
förbättra designen allt eftersom (Sless, 2008). 

 
Figur 8 - Sless sjustegsmetod (Sless, 2008). 
 
Scoping – kvalitativ intervju: En kvalitativ, ostrukturerad intervju gjordes med 
Felipe Delgado för att lära känna honom och få bättre förståelse för projektet och 
hans vision. Bryman och Nilsson (2011) berättar att kvalitativa intervjuer är en 
lämplig metod för att bygga en djupare förståelse för ämnet.  
 
Benchmarking – visuell innehållsanalys: Visuell innehållsanalys är en objektiv 
process för att klassificera material efter definierade kategorier (Leeuwen & Jewitt, 
2001). Metoden lämpar sig för arbeten där det krävs observationellt arbete för att 
få kvalitativa resultat om materialet för att lyfta skillnader och likheter (Leeuwen 
& Jewitt, 2001).  
 
Den visuella innehållsanalysen har gjorts på 17 Twitchkanaler och det som 
analyserades var allt grafiskt material, både på kanalen (banner, profilbild, stream-
paneler och offlinebild) och på streamen (overlayer, intro, outro, alerts och logga). 
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Benchmarking – Enkätundersökning: En enkätundersökning gjordes i början av 
studien för att få en inblick hur målgruppen tänker och reagerar till streamdesign. 
En enkät med 10 frågor om streamdesign skickades ut i tre Facebookgrupper.  
 
Prototyping – utkast 1: I det första utkastet presenterades en tidig version av 
logotypen, overlayer, offline bild och stream paneler. Alla designelement är 
baserade på svaren från analysen och önskemål från Felipe.  
 
Testing: Alla designelement testades på AntagonistenTVs stream för att se att alla 
grafiska element fungerade och passade som de skulle. Felipe fick ge feedback på 
den framtagna designen inför nästa steg. 
 
Refining – utkast 2: I det andra utkastet presenterades de nya versionerna av det 
grafiska materialet efter åsikter från Felipe i utkast 1.  
 
Testing – test på målgrupp: Den färdiga designen testades mot målgruppen för 
att se att designen levde upp till målet. För att testa detta skickades en enkät ut till 
målgruppen med alla designelement. Målgruppen fick därefter svara 1–5 hur 
mycket designen tilltalade dem där 1 inte alls och 5 mycket.   
 
Implementing – slutgiltigt designarbete: Det slutgiltiga designarbetet baserat på 
svar från den visuella innehållsanalysen och svaren från målgruppen lade grunden 
för AntagonistenTVs visuella identitet. 
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3 Resultat och diskussion  
3.1 Intervju med Felipe Delgado - Scoping 
Under intervjun med Felipe gick vi igenom projektet och hur han vill att streamen 
ska upplevas, samt vilka grafiska element som han trodde att han behövde.  
 
De grafiska element som Felipe trodde att han skulle behöva var följande: 

• Logotyp 
• 3 Stream overlayer 
• Offlinebild 
• Stream-paneler 
• Stream intro 
• Subscriber badges 
• Follow alert, donation alert och subscriber alert 

 
Vi skapade en kreativ brief för projektet. En kreativ brief används för att 
sammanfatta hela projektet, beskriva detaljer och säkerställer att vi tänker lika och 
har samma vision om projektet (Airey, 2015). 
 
Den kreativa briefen skapades och såg ut på följande sätt: 
 
Logotyp: Logotypen ska använda samma form som emoten :smiling_imp:, se figur 
9, men med en unik touch. Färgerna ska vara svart och mörkgrön med en grön 
outline, en gradient i färgerna. Logotypen skulle bestå av endast en symbol, utan 
text. Symbolen ska spegla namnet antagonisten. 
 
 

 
Figur 9 - Emoten :smiling imp:. 
 
Stream overlayer: AntagonistenTV behövde tre olika overlayer för olika tillfällen 
av streamen. Först en cam overlay som kan användas hela tiden. Till cam overlayen 
skulle texten ”AntagonistenTV” vara med, ”latest follower” text och ”latest donation” 
text.  
 
AntagonistenTV behövde en in queue-overlay för de tillfällen Felipe väntade på att 
nästa game skulle börja. Slutligen behövde AntagonistenTV en overlay för när han 
streamar ”Just chatting” där chatten tar stort fokus av overlayen. Alla overlayer ska 
följa den visuella identiteten när det gäller färger och grafiska element.  
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Offlinebild: Till offlinebilden skulle logotypen och sociala medier finnas med, de 
sociala medierna var Snapchat, Instagram och Twitter.  
 
Stream-paneler: Stream-paneler för sociala medier, about me, specs, donate, rules, 
och scheme.  
 
Stream intro: Stream-introt skulle innehålla logotypen och räkna ner till det att 
streamen startar, en nedräkning på 10 minuter. 
 
Stream alerts: Han behövde alerts för när han fick en ny följare, ny donation, ny 
prenumerant eller ny host. Han ville att de skulle likna de alerts som Shroud 
(https://www.twitch.tv/shroud) använder. 
 
Subscriber badges: Logotypen i olika färger beroende på hur länge personen hade 
varit subscriber; bronze, silver och guld.  
 
Diskussion: Samtalet med Felipe Delgado gav mycket information till projektet, jag 
fick lära känna honom och fick höra hur han såg på projektet och hans framtid på 
Twitch. Han verkade ha koll på vilka grafiska element som han behövde till sin 
stream, vilket underlättade för mig eftersom han redan visste vad han är ute efter.  
 
3.2 Visuell innehållsanalys - Benchmarking 
En visuell innehållsanalys har gjorts på 17 olika kanaler där alla streamers har 
streaming som yrke. De kanaler som analyserats är kanaler som jag själv känner 
till sedan innan, se bilaga 1. 
 
De grafiska element som hittades på dessa 17 streams var följande: 

• Logotyp 
• Profilfärger 
• Profiltypsnitt 
• Overlayer, cam overlay, in queue overlay, in game overlay. 
• Stream intro 
• Stream outro 
• Stream alerts, follow, donation, subscriber 
• Stream-paneler 
• Sub-badges 
• Offlinebild 
• Banner 

 
3.2.1 Logotypen 
Resultatet av den visuella innehållsanalysen visade att de flesta streamers 
använder eSport-logotyper, se figur 10. Se bilaga 2 för att se alla logotyper som 
analyserats.  
 
9 av 17 (53%) av de logotyper som analyserades använde sig av en sanserif, som 
är ett dominerade typsnitt om man tittar på olika eSport-logotyper.    
 
5 av 17 (29,5%) hade bara en symbol som logotyp och ingen text alls.  
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3 av 17 (17,5%) använde någon form av script i sin logotyp. 
 

 
Figur 10 – Exempel på en eSport-logotyp. 
 
3.2.2 Profilfärger 
Den visuella innehållsanalysen visade att 15 av 17 (87%) hade en profilfärg som 
de följde genom hela designen. Majoriteten av de undersökta kanalerna använde 
färgerna röd, grön, blå och orange.  
 
3.2.3 Profiltypsnitt  
Den visuella innehållsanalysen visade att 15 av 17 (87%) använder ett 
profiltypsnitt genom hela designen. Sanserif var den typ av teckensnitt som de 
flesta använde på sin stream. 
 
3.2.4 Overlayer  
I den visuella innehållsanalysen hittades tre overlayer som användes, in queue-
overlay som användes när streamern väntade på att spelet skulle börja, in game-
overlay för när streamern var inne i spelet och en generell kamera overlay som 
kunde användas när som helst. Alla overlayer var mindre grafik som bara skulle 
tillföra personlighet men inte helt ta över fokus. Alla overlayer innehöll någon form 
av textrutor för alerts.  Se bilaga 3 för att se alla overlayer.  
 
3.2.5 Stream intro  
Den visuella innehållsanalysen visade att 12 av 17 (70,5%) använder någon form 
av stream intro som används i början av streamen, ofta med en nedräkning på  
5–10 minuter så att fler tittare hinner komma in till streamen innan den börjat. Se 
bilaga 4 för att se alla stream intron.  
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3.2.6 Stream outro  
Den visuella innehållsanalysen visade att 6 av 17 (35%) använder någon form av 
stream outro i slutet av streamen. Outrot innehåller oftast logotypen och en text 
som berättar att streamen snart är slut, samt sociala medier. Se bilaga 5 för att se 
de streams som använder ett outro.  
 
3.2.7 Stream alerts  
Den visuella innehållsanalysen visade att 14 av 17 (82%) använder stream alerts 
på sin stream. 11 av dessa 14 hade egna personliga alerts medan tre hade de 
standard alerts som finns. Se bilaga 6 för att se alla stream alerts. 
 
3.2.8 Stream-paneler 
Stream-paneler är något som alla 17 streams använde, vad gällde designen på 
dessa skiljde det sig mellan de olika streamsen. Se bilaga 7 för att se alla stream-
paneler.  
 
3.2.9 Sub-badges  
Den visuella innehållsanalysen visade att alla kanalerna använder sub-badges. De 
vanligaste sub-badges var kanalens logotyp i olika färger beroende på hur länge de 
prenumererat. Se bilaga 8 för att se alla sub-badges.  
 
3.2.10 Offlinebild  
Alla 17 streams av de som analyserades hade någon form av offlinebild. De flesta 
offline bilder innehöll logotyp och sociala medier, vissa streams hade ett schema så 
att tittarna skulle veta när streamen är live nästa gång. Se bilaga 9 för att se alla 
offlinebilder. 
 
3.2.11 Banner 
Den visuella innehållsanalysen visade att alla kanalerna hade en banner ovanför 
streamen, se bilaga 10 för att se alla banners. De flesta banners innehöll logotypen 
och sociala medier.  
 
3.2.12 Diskussion – Visuell innehållsanalys 
Listan med de grafiska element som hittades under den visuella innehållsanalysen 
är element som fler streamers kan addera till sin stream för att höja kvalitén på 
streamen och stärka sin identitet på Twitch. Dessa blev även grunden för 
AntagonistenTVs visuella identitet.    
 
Det framkom att eSport-logotyper är vanliga på Twitch. ESport logotyper används 
vanligtvis av gaming-organisationer som eSports lag som tävlar inom gaming i 
stora turneringar.  
 
Stream-panelerna var den del som visade mest personlighet. Antingen följde 
panelerna någon sorts visuell identitet eller så hade streamern själv försökt att 
skapa panelerna och det resulterade att designen blev mer personlig.  
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3.3 Resultatet av enkätundersökningen 
En enkätundersökning, se bilaga 13, om hur stream-design påverkar tittarna 
skickades ut till målgruppen (tittarna) via tre olika Facebook-grupper: 

• League of Legends Sverige 
(https://www.facebook.com/groups/LoLSverige/) 

• CS:GO Sverige  
(https://www.facebook.com/groups/csgosweden/)  

• Svenska Streamers 
(https://www.facebook.com/groups/svenskastreamers/).  

 
Enkäten skickades ut två gånger i varje grupp med två dagars mellanrum under 
totalt fyra dagar. Det blev totalt 146 respondenter som var med och svarade på 
enkäten. Svaren från enkätundersökningen användes vid skapandet av första 
prototypen. Nedan presenteras svaren på frågorna.  
 
Hur reagerar du när du kommer in på en stream med design? 
Detta var en öppen fråga för respondenterna där de fick svara med fritext. De flesta 
svar som kom in visade på att tittarna tycker om när en stream har stream-design, 
det fanns svar som sa att ”snygg design kan få en att stanna kvar på streamen”, 
”Designen kan spegla personligheten för personen som streamar” och att ”det får 
streamen att se professionell ut”.  
 
En mening som en av respondenterna svarade ”Designen fångar ögat men 
personligheten får en att stanna”. Det blev bekräftat att med hjälp av stream-
design så tycker tittarna att man upplevs som mer seriös streamer, tittarna blir 
intresserade och stannar då gärna. Respondenterna svarade även att stream-
designen ger streamen mer personlighet, vilket är det man vill ha på sin stream. 
 
Hur reagerar du när du kommer in på en stream utan design? 
Detta var en öppen fråga för respondenterna där de fick svara med fritext. De flesta 
svar som kom in visade på att tittarna tycker att streamen kan upplevas som tråkig 
och oprofessionell utan stream-design. Vissa tänkte att det var en ny streamer om 
de inte hade någon design och andra tänkte att det bara var en hobbystreamer.  
 
När det kom till hur de reagerade på en stream utan design så fick man också 
bekräftat hur tittarna känner och reagerar om man nu inte har någon stream 
design i sin egen stream. Respondenterna svarade att streamen kändes oproffsig, 
lite tråkig, att det inte var något speciellt, att streamen var opersonlig och att den 
inte var så lockande.  
 
Vilka grafiska element tycker du är viktigast att en stream har? 
Detta var en öppen fråga för respondenterna där de fick svara med fritext. De flesta 
svar som kom in visade på att tittarna tycker att overlayer och stream alerts är de 
viktigaste elementen på en stream. Det kom in svar som sa att ”overlayerna och 
stream-alerts gör streamen mer personlig” och ”Det är helheten av streamen som 
gör skillnad”.  
 
 

https://www.facebook.com/groups/LoLSverige/
https://www.facebook.com/groups/csgosweden/
https://www.facebook.com/groups/svenskastreamers/
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Tycker du att stream-design är ett måste på en stream? Skulle du kolla om streamen 
bara hade en svart bakgrund? 
Det blev lika, 41% både svarade JA och NEJ (se figur 11), sedan fanns det flera egna 
kommentarer som ”det är inget måste men det ser trevligare ut och man får som 
tittare ett mer professionellt intryck av streamen” eller ”Det måste vara en bra 
overlay för en dålig overlay är mer irriterande och jag lämnar streamen”. 
 

 
Figur 11-Hälften av tittarna kan inte titta utan stream-design och andra hälften kan.  
 
Skulle du prenumerera på en kanal som inte har några emotes eller sub-badges? 
Resultatet på fråga sex visade att mer än hälften (53,4%) skulle prenumerera på en 
kanal trots att kanalen inte har några emotes eller sub-badges att erbjuda. Detta 
resulterar att tittarna prenumererar för personlighet mer än designen, men att för 
hela 26% av tittarna så är designen på emotes och sub-badges ett måste och därför 
en viktig del i helheten av den grafiska profilen. De 20,5% på övrigt, svarade att de 
inte prenumererar alls (se figur 12). 
 

 
Figur 12–53% av tittarna skulle prenumerera utan att få något. 
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Är det mer troligt att du följer kanalen om streamen har en häftig följar alert? 
Resultatet på fråga sju visar att 40,4% av tittarna troligen skulle följa om streamen 
har en häftig följar alert (se figur 13).   
 

 
 
Figur 13 – 40,4% skulle troligen följa kanalen om streamen har en häftig följar alert. 
 
 
 
Är det mer troligt att du skulle stanna kvar på en stream om den har snygg och 
genomgående stream-design? 
Hela 66,4% av tittarna skulle förmodligen stanna kvar på streamen om den har 
snygg och genomgående stream design (se figur 14). Resultatet visar att stream 
design är en väldigt viktig del för många tittare (2/3) och resultatet är ett tecken 
på varför antagonistenTV behöver en ny grafisk identitet för att nå upp till sin 
vision.  
 

 
Figur 14 – 66,4% av tittarna skulle troligtvis stanna kvar på en stream om kanalen 
har snygg och genomgående design.  
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Är det mer troligt att du följer kanalen om streamen har en häftig prenumerera 
alert? 
Resultatet på fråga åtta visar att för 63% av tittarna är det inte mer troligt att de 
prenumererar om streamen har en häftig prenumerera alert. Men för nästan 33% 
av tittarna är det mer troligt (se figur 15). 33% av tittarna skulle alltså mer 
troligtvis prenumerera om streamen har en häftig alert, därför ska prenumerera 
alert vara med i den grafiska profilen. 
 

 
Figur 15 – För 33% av tittarna är det mer troligt att de prenumererar om kanalen 
har en häftig prenumerera alert. 
 
 
 
Baserat på profilbilden Vilken stream skulle du troligen besöka? 
Resultatet på fråga 10 visar att 56,2% av tittarna skulle gå in på en stream med en 
profilbild på personen som streamar istället för en profilbild på en logotyp (se 
figur 16). Med hjälp av resultatet från fråga 10 föreslog jag att AntagonistenTV 
också skulle använda en profilbild på sig själv istället för en med logotypen.  
 

 
 
Figur 16 – Tittarna skulle troligen besöka en kanalmed en bild på personen som 
streamar.  
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3.3.1 Diskussion - Enkätundersökningen 
Svaren som kom in via frågeformuläret gav information om tittarna på Twitch. 
Eftersom respondenterna fick svara med fritext blev svaren mer personliga. 
Exempelvis på frågan ”Tycker du att stream-design är ett måste på en stream? Eller 
skulle du titta på en stream med bara svart bakgrund?” det kom in svar som att 
egentligen behövs det inte, men det attraherar mer och gör att man vill titta. Ett 
annat svar på den frågan sa att det var viktigt för nya/små streams för att få folk 
att stanna på streamen. 
 
3.4 Utkast 1 av logotyp – Prototyping 
Det första utkastet av logotypen innehöll 2 versioner av logotypen, en färgad och 
en svart (se figur 17). Detta var i tidigt stadie av logotypen för att stämma 
av med Felipe att vi gick i samma riktning (färg och form). Den bakomliggande 
informationen som jag kände till för designprocessen var att jag skulle designa en 
unik :smiling imp: och att färgen skulle vara grön och svart.  

 
Figur 17 – Första utkastet av logotypen.  
 
3.4.1 Respons på utkast 1 av logotypen - Testing 
Felipe gillade utkastet men hade några synpunkter som vi skulle ändra på 
logotypen. Han tyckte att hornen på logotypen skulle vara vassare, han tyckte att 
de var för runda i nuläget. Han tyckte också att färgen var för ljus i nuläget, att vi 
skulle mörka den lite. Felipe sa även att han bara ville ha en version av logotypen 
som skulle fungera överallt. Han skickade en referensbild via Discord som han ville 
efterlikna när det kom till ansiktsuttrycket på logotypen (se figur 18).  
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Figur 18 – Referensbilden som Felipe skickade via Discord. 
 
3.4.2 Utkast 2 av logotyp - Refining 
Utkast 2 av logotypen blev en eSport version. Ansiktet ändrades och gick mot en 
mer skurkaktig variant efter att Felipe skickade en referensbild. Färgen bytes till 
en mörkare variant (se figur 19).  
 

 
Figur 19 – Utkast 2 av logotypen. 
 
3.4.3 Respons på utkast 2 av logotypen - Testing 
Felipe blev nöjd med denna version av logotypen och sa att det var precis det han 
hade tänkt sedan innan. Denna version blev slutversionen av logotypen.  
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3.5 Färger 
Jag och Felipe hade bestämt tidigt i projektet att vi skulle utgå ifrån logotypen. 
Profilfärgerna blev samma färger som logotypen, den mörkgröna färgen och svart. 
Jag lade även till en ljusare grön färg som skulle användas när den mörkgröna inte 
syntes tillräckligt, se figur 20.  
 

 
Figur 20 – AntagonistenTVs profilfärger.  
 
 
3.6 Typsnitt 
Den visuella innehållsanalysen visade att sanserifer var det populäraste typsnittet 
på Twitch. Därför rekommenderade jag att Felipe också skulle använda en sanserif 
och det godkändes. Jag valde ut några sanserifer som syntes bra och han fick välja 
ett av de typsnitt som jag hade hittat, han valde ut Lemon Milk som sitt 
profiltypsnitt. Lemon Milk Bold användes genom hela designen. Jag lade även till 
Exo2 Regular för brödtexter eftersom Lemon Milk Bold är ganska svårläst, se figur 
21. 
 

  
Figur 21 – AntagonistenTVs profiltypsnitt. 
 
3.7 Utkast av overlayer 1 
Felipe behövde en cam overlay och en just chatting overlay. Till cam overlayen 
utgick jag från resultatet från den visuella innehållsanalysen där de flesta cam-
overlayer bestod av en ram, samt att de hade någon form av textruta med valfri 
alert. Felipe ville använda ”latest follower” och ”latest donation” till rutorna. De 
profilfärger som valts utifrån logotypen användes och hornen från logotypen lades 
till upptill, se figur 22.  
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Felipe hade skickat en referensbild för hur han ville att just chatting overlayen 
skulle vara layoutad (se figur 23). Just chatting-overlayen gick fort att skapa, 
samma layout som referensen, fast med AntagonistenTVs färger och logotyp, se 
figur 24.  

 
Figur 22 – Utkast 1 av cam overlayen. 
 

 
Figur 23 – referensbilden för just chatting som Felipe skickade via Discord. 
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Figur 24 – Utkast 1 av just chatting overlayen. 
 
3.7.1 Respons på utkast 1 av overlayer - Testing 
Felipe gillade båda overlayerna och blev så nöjd att han bestämde att de skulle 
vara slutversionen av overlayerna. Han gillade även att jag hade tagit hornen från 
loggan och satt på cam overlayen, hornen bestämde vi skulle bli ett grafiskt 
element.  
 
3.8 Utkast 1 av stream-paneler 
Felipe berättade att han behövde sex paneler, dessa var följande: 

• Socials 
• Rules 
• Scheme   
• About Me 
• Specs 
• Donate 

 
Vi bestämde att stream-panelerna också skulle använda hornen eftersom de blev 
ett återkommande grafiskt element genom hela designen, annars hade jag fria 
händer. Den visuella innehållsanalysen visade på att de flesta panelerna var 
fyrkantiga, jag ville skapa en mer unik designen så att han sticker ut bland 
mängden. Därför blev det en 12 kantig box med hornen i hörnen samt logotypen i 
bakgrunden. Se figur 25 för utkast 1 av stream-panelerna.   
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Figur 25 – Utkast 1 av stream-panelerna. Detta blev slutversionen. 
 
3.8.1 Respons på utkast 1 av stream-paneler - Testing 
Felipe gillade första utkastet av stream panelerna och han gillade att de inte var 
fyrkantiga utan hade en unik design som ändå hör ihop med resten av designen. 
Utkast 1 blev de slutgiltiga stream-panelerna.  
 
3.9 Utkast 1 av offlinebilden  
Vid denna tidpunkt hade jag inte tagit in så mycket information från Felipe. Det jag 
visste var att logotypen och texten ”stream is offline” skulle vara med på 
offlinebilden när jag skickade ut första utkastet (se figur 26).  
 

 
Figur 26 – Utkast 1 av offlinebilden. 
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3.9.1 Respons på utkast 1 av offlinebilden - Testing 
Felipe gillade första utkastet, trots att vi inte hade diskuterat så mycket om 
offlinebilden. Men han kom med några synpunkter som vi skulle ändra, han ville ha 
med sociala medier och jag själv blev inte helt nöjd med utkast 1. Jag bestämde mig 
för att skapa en annan layout och han godkände det.  
 
3.9.2 Utkast 2 av offlinebilden - Refining 
Den nya offlinebilden har en annan layout än första utkastet, offlinebilden är 
minimalistisk och den har nu sociala medier som önskades vid responsen av utkast 
1 av offlinebilden, se figur 27. 
 

 
Figur 27 – Utkast 2 av offlinebilden. Detta blev slutversionen. 
 
3.9.3 Respons av utkast 2 av offlinebilden - Testing 
Felipe gillade utkast två mer än första utkastet, han tyckte att denna kändes mer 
professionell och han gillade hur minimalistisk den var. Denna blev vald som 
slutversionen. 
  
3.10 Test av designen - Testing 
För att se om designen uppfyller AntagonistenTVs vision testades den mot 
målgruppen via en enkätundersökning där respondenterna fick svara 1–5 på hur 
mycket designen tilltalade där 1 var inte alls och 5 mycket. Det var bara de statiska 
elementen som testades. Enkäten skickades ut i samma Facebook-grupper som 
tidigare enkät. Det var totalt 196 respondenter som deltog i enkätundersökningen, 
se bilaga 14.  
 
3.10.1 Test av logotypen 
Figur 19 visar den logotyp som respondenterna fick ge feedback på. Resultatet 
visade att 60% av tittarna tyckte att logotypen tilltalade dem. Hela 76,6% av 
tittarna fick känslan ”skurkaktig” när de såg logotypen för första gången.  
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3.10.2 Test av overlayer 
Figur 22 & 24 visar de overlayer som respondenterna fick ge feedback på. 
Resultatet visade att 70% av tittarna blev tilltalade av cam-overlayen och 63% blev 
tilltalade av just chatting overlayen. 47% av tittarna fick känslan av skurkaktig när 
de såg cam-overlayen och just chatting-overlayen. 
 
3.10.3 Test av stream-paneler 
Figur 23 visar stream-panelerna som respondenterna fick ge feedback på. 
Resultatet visade att 82% av tittarna blev tilltalade av designen på stream-
panelerna.  
 
3.10.4 Test av offlinebild 
Figur 27 visar offlinebilden som respondenterna fick ge feedback på. Resultatet 
visade att 82% av tittarna blev tilltalade av designen på offline bilden.  
 
3.10.5 övriga frågor om designen 
Tycker du att hela designen följer en röd tråd? 
94% av tittarna ansåg att designen följde en röd tråd och tittarna tyckte att den 
visuella identiteten var genomgående i hela designen.  
  
Får du känslan av konceptet ”skurkaktig” i designen? 
67% av tittarna fick känslan av att designen var ”skurkaktig”. 
 
3.10.6 Diskussion – Test av designen 
Alla blev inte tilltalade av logotypen men det var ändå lite väntat eftersom det är 
en nischad genre av logotyp, samt att önskemålen från Felipe gjorde att det blev en 
rätt enkel design och inte riktigt en typisk eSport-logotyp med detaljer. Men är 
kunden nöjd är jag nöjd och 60% ändå för en utstickande logotyp är inte illa. Att 
76% av tittarna fick känslan av skurkaktig när de såg logotypen blev jag nöjd med 
eftersom det är den känslan som vi strävar efter.  
 
Det var bra att så många blev tilltalade av designen, det är alltid kul att se som 
designer. Att nästan hälften av tittarna upplevde dem som skurkaktig är helt ok. 
Skulle jag bara visat cam overlayen tror jag att fler skulle få känslan av skurkaktig 
med tanke på att just chating overlayen är rätt simpel.  
 
Kul att det materialet som jag hade mest fria händer med tilltalade tittarna mest av 
hela designen. Jag tror mitt val att frångå standard fyrkanten och skapa en mer 
unik design med 12 kanter samt hornen var det som gjorde att designen tilltalade 
så många.  
 
3.11  Slutresultat - Implementing 
Nedan visas det slutgiltiga resultatet av designen som skapats efter Sless 
sjustegsmetod (2008).  
 
3.11.1 Logotyp 
Figur 19 visar den slutgiltiga logotypen för AntagonistenTV. Logotypen togs fram 
med hjälp av omvärldsanalys och åsikter/önskemål från Felipe. Det blev en eSport 
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logotyp för att synas på Twitch, med eSport logotypens fördelar som den svarta 
och vita outlinen kommer den alltid att synas under streamen utan problem. 
Färgen valdes efter önskemål från Felipe, grönt med toning till svart.  
 
3.11.2 Profiltypsnitt 
Figur 21 visar de typsnitt som valdes ut till den visuella identiteten. Typsnitten 
togs fram med hjälp av den visuella innehållsanalysen och åsikter/önskemål från 
Felipe. Felipe valde typsnittet Lemon Milk Bold som är ett vasst typsnitt, vilket 
passade perfekt med profilen. Jag lade även till Exo2 Regular för brödtexter 
eftersom Lemon Milk Bold är ganska svårläst. 
 
3.11.3 Profilfärger 
Figur 20 visar färgerna i visuella identiteten. Huvudfärgerna är mörkgrön och 
svart och dessa färger är önskemål från Felipe. Det är tillåtet att använda toning 
mellan den mörkgröna och svarta. En ljusare grön lades till för stunder då man vill 
synas extra bra!  
 
3.11.4 Grafiska element 
Hornen från logotypen blev AntagonistenTVs grafiska element som förekommer 
genom hela designen och bidrar till en enhetlig och genomgående design. De 
representerar det skurken/antagonisten genom hela designen för att stärka 
identiteten (se figur 29). 
 

 
Figur 29 – Grafiskt element till AntagonistenTV. 
 
3.11.5 Stream-paneler 
Figur 25 visar de stream-paneler som togs fram åt AntagonistenTV. De använder 
sig av det grafiska elementet samt profilfärgerna, med en unik form som inte sågs 
på någon av de streams som analyserades. 
 
3.11.6 Offlinebild 
Figur 27 visar offlinebilden som togs fram åt AntagonistenTV. Den har en 
minimalistisk design och innehåller logotypen, budskapet och sociala medier. 
 
3.11.7 Overlayer 
Figur 30 visar de overlayer som togs fram åt AntagonistenTV. Det blev totalt två 
overlayer, en cam overlay och en overlay för när Felipe streamar ”just chatting”.  
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Figur 30 – De overlayer som togs fram åt AntagonistenTV.  
 
3.11.8 Banner 
Figur 31 visar den banner som togs fram åt AntagonistenTV. Det blev en 
minimalistisk banner med logotypen, samt sociala medier. Felipe sa att bannern 
inte var i stort fokus, så han ville bara ha något enkelt men snyggt. 
 

 
Figur 31 – Bannern som togs fram åt AntagonistenTV. 
 
3.11.9 Stream alerts 
Figur 32 visar den alert som togs fram åt AntagonistenTV, Felipe ville använda en 
alert till alla sina alerts. För att skapa alerten följdes den kreativa briefen som vi 
skapade tidigt i designprocessen. AntagonistenTVs logotyp som faller ner med 
någon sorts animation för att skapa en häftig effekt.  
 

 
Figur 32 – Stream alert som togs fram åt AntagonistenTV.  
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3.11.10 Stream intro 
Figur 33 visar en skärmdump på stream-introt som togs fram åt AntagonistenTV. 
Stream-introt skapades efter den kreativa briefen men med inputs från den 
visuella innehållsanalysen. Analysen visade att de flesta stream intron använde en 
nedräkning, logotypen och någon typ av rörelse i bakgrunden för en mer dynamisk 
video.  
 

  
Figur 33 – Stream-introt som togs fram åt AntagonistenTV. 
 
3.11.11 Stream outro 
Figur 34 visar en skärmdump på stream-outrot som togs fram åt AntagonistenTV. 
Stream-outrot skapades efter den kreativa briefen med önskemål från Felipe. Han 
hade sett ett stream intro som han ville efterlikna med animerade effekter. Han 
ville kombinera offline bilden med dessa animerade effekter och resultatet blev det 
ni ser nedan.  
 

 
Figur 34 – Stream-outrot som togs fram åt AntagonistenTV. 
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3.12 Metoddiskussion  
Jag använde mig av David Sless sjustegsmetod vid skapandet av stream-designen 
för att Sless är en väldigt effektiv metod med dess Testing and Refining, eftersom 
man alltid jobbar mot ett bättre slutresultat. Metoden fungerade bra för detta 
projekt och gjorde det smidigt att komma vidare i projektet.  
 
Den visuella innehållsanalysen var ett bra hjälpmedel för skapandet av de grafiska 
elementen, det gav en inblick om vad som ser bra ut och inte. Det visade sig vad 
som är nödvändigt och vad som egentligen inte behövs. Metoden var bra eftersom 
jag fick in mycket data från andra streams. 
 
Frågeformuläret som målgruppen svarade på gav en inblick från tittarnas sida och 
gav mycket information om hur tittarna tänker och reagerar när de kommer in på 
en stream med eller utan design. Bra input i processen och givande.  
 
Hade jag gjort om denna studie skulle jag försökt skapa bättre kundkontakt, det 
blev en period under projektet då det blev svårt att få tag i Felipe. Jag skulle 
förmodligen testat stream-designen mer mot målgruppen istället för mot Felipe. 
Studien hade nog gått smidigare om jag gjorde om den eftersom jag var osäker på 
hur examensarbeten ser ut.  
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4 Slutsatser  
Syftet med denna studie att ta fram en visuell identitet som passar för 
AntagonistenTVs. Bygga upp en visuell identitet som speglar ordet ”Antagonisten”, 
lite skurkaktigt, samt att ge AntagonistenTVs stream ett bra helhetsintryck så att 
den känns seriös och har kvalité.    
 
4.1 Hur ser en generell visuell identitet ut för streamers?  
De flesta som streamar på Twitch har saknar en visuell identitet, men de använder 
ändå stream-design.  De streamers som har en visuell identitet har en 
genomgående och enhetlig design. Se bilaga 11 för att se AntagonistenTVs visuella 
identitet ihopsatt i en grafisk manual. 
 
Den visuella innehållsanalysen visade att streamers på Twitch som har streaming 
som yrke använder följande grafiska element på sin stream:  

• Logotyp 
• Profilfärger 
• Profiltypsnitt 
• Overlayer, cam overlay, in queue overlay, in game overlay 
• Stream intro 
• Stream outro 
• Stream alerts, Follow, Donation, Subscriber 
• Stream-paneler 
• Sub-badges 
• Offlinebild 
• Banner 

 
 
4.2 Vilka grafiska element bör finnas med i en visuell identitet för streamers?  
Majoriteten av tittarna tycker det är viktigt att använda stream-design, annars 
upplever dem att streamen är oprofessionell och tråkig. En del av tittarna upplever 
en streamer som hobbystreamer eller att hen är ny inom streaming om den inte 
har någon stream-design. Tittarna tycker att logotypen, overlayer och alerts är de 
viktigaste grafiska elementen för streamen. Tittarna tycker att helhetsintrycket av 
streamen är viktig, att man följer en röd tråd genom hela designen. 
 
Stream-designen på alerts har en stor påverkan på tittarna då 1/3 av tittarna 
troligen skulle följa, prenumerera eller donera om kanalen hade ”häftiga” stream 
alerts. Streamers verkar inte förstå hur man använder branding och varför det är 
viktigt, men man kan se att de kanaler som använder en visuell identitet är 
populärare än kanalerna utan.  
 
ESport-logotyper är vanliga på Twitch och sanserif är det populäraste typsnittet. 
AntagonistenTV ville lyfta sin stream och upplevas som en professionell och seriös 
stream, vilket han idag gör med sin nya visuella identitet.  
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4.3 Hur bör den visuella identiteten utformas för AntagonistenTV? 
Slutresultatet blev en visuell identitet åt AntagonistenTV baserat på resultatet från 
den visuella innehållsanalysen och önskemål från Felipe. Den ska spegla namnet 
”Antagonisten” och designen ska vara ”skurkaktigt”. Identiteten innehåller en 
logotyp, profilfärger, profiltypsnitt, stream overlayer, stream intro, stream outro, 
stream alerts, stream-paneler, sub-badges, offlinebild och banner. Alla dessa 
grafiska element sattes ihop i en grafisk manual åt AntagonistenTV som han kan 
använda i framtiden vid eget skapande av stream-design eller på sociala medier. 
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5 Bilagor 
5.1 Bilaga 1 – Visuell innehållsanalys  
Här är en lista med alla kanaler som har analyserats.  
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5.2 Bilaga 2 – Visuell innehållsanalys logotyper 
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5.3 Bilaga 3 – Visuell innehållsanalys overlayer 
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5.4 Bilaga 4 – Visuell innehållsanalys stream intro 
Här är de streams som hade ett intro innan streamen började.  
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5.5 Bilaga 5 – Visuell innehållsanalys stream outro 
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5.6 Bilaga 6 – Visuella innehållsanalys stream alerts 
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5.7 Bilaga 7 – Visuell innehållsanalys stream-paneler 
Här kommer en lista med alla stream-paneler som analyserats. 

 



52/67 

 
 
 
 



53/67 

5.8 Bilaga 8 – Visuell innehållsanalys sub-badges 
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5.9 Bilaga 9 – Visuell innehållsanalys offlinebild 
Här kommer en lista med alla offlinebilder som analyserats. 
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5.10 Bilaga 10 – Visuell innehållsanalys banner 
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5.11 Bilaga 11 – AntagonistenTV visuell identitet 2019 
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5.12 Bilaga 12 – AntagonistenTVs tidigare design 
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5.13 Bilaga 13 – Enkätundersökning 1 
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5.14 Bilaga 14 – Test av designen 
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5.15 Bilaga 15 – Visuell innehållsanalys sammanställning 
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