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1 Inledning

Ingenjörstbildningen Grafisk Teknologi 120 poäng avslutas med ett examensarbete som omfattar 10 poäng på C-nivå. Arbetet ska innefatta en
teoretisk fördjupning som har stark anknytning till utbildningens inrikting. En praktisk tillämpning genomförs därutöver och ska kunna härledas till den teoretiska fördjupningen.
Examensarbetet som gjorts av Jonas Daniels kommer att innefatta
ämnet grafisk profilering, som gjorts åt företaget Kitty Grafisk Form,
med teoretisk tillämpning av färger och deras påverkan på människan.
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1.1 Bakgrund

I början av mars skapades en kontakt med Lotta Selin och Terese Boman.
De ville ha en grafisk profil till deras nystartade företag Kitty Grafisk
Form, som då saknade en profil. Lotta och Terese går det fjärde året på
Grafisk Teknologi och har startat två enskilda firmor som ska finnas och
marknadsföras under samma namn, symbol och profil.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att skapa en grafisk profil åt Kitty Grafisk
Form, att ge företaget ett profisionellt intryck. Som grafiskt företag är
detta extra viktigt eftersom kunder måste känna förtroende. Profilen ska
fungera både i elektronisk form samt vara tryckbar.

1.3 Mål

Målet är att ta fram en grafisk profil som lätt ska kunna identifieras med
företaget och passa deras målgrupp. Förhoppningen är att Kitty Grafisk
Form ska bli nöjd med resultatet och införa profilen.

1.4 Metod

Studier kommer att göras inom ämnena typografi, grafisk profilering och
formgivning. Möten och intervjuer kommer att hållas frekvent med Lotta
och Terese om deras företags målgrupp och affärsidé, samt visningar av
skisser och idéer. De program som planeras att användas är Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop och Adobe InDesign.
Skisser och ideer kommer att visas ofta och ett nära samarbete är förhoppningen.

1.5 Förutsättningar

Vid projektets början gavs alltså inga särskilt strikta riktlinjer förutom
de krav som står ovan. Det som mottogs var namnet på företaget och
affärsidén som låg till grund på den grafiska profilen.

1.6 Avgräsningar

Projektet har getts relativt fria händer men några krav har framförts.
De kraven var att den tryckta logotypen med tillhörande färg ska se likadan ut på en skärm. Företaget bestämde de delar som skulle ingå i profilmaterialet och det var, logotyp, brevpapper, visitkort, kuvert och korrespondenskort.
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2 Färgens betydelser

Få saker i vår tillvaro har sådan betydelse som färg och ändå vet gemene man så lite om den.(ref. 7. KG Nilsson). Närvaron av den är självklar
men kanske inget man dagligen tänker på. Om man föreställer sig en
värld utan färg, människor och föremål, så bildas en uppfattning om färgers betydelse.
Färg är inte bara skönhet. I naturen betyder en färg alltid något, till
exempel årstidernas växlingar, om markens bördighet, om en växt är
ätlig eller ej. Naturens färger talar om vilka frukter som är mogna, vilka
som är omogna eller fungerar som varning eller som en lockelse.
Getingens bakkropp som är gul- och svartrandig uppfattas som en varning för omvärlden, vilket vi människor har anammat på till exempelvis
varningstejp.
Varje ögonblick uppfattas färger som informationskälla. Människan
kan uppfatta ett stort antal färger som ger visuell information om miljön
omkring. Förmågan att särskilja färgen vid samtidig jämförelse uppgår
till ca 10 miljoner. Antalet olika, karakteristiska identifierbara färger är
dock mycket lägre i antal. Cirka 20 000 stycken. (ref. 2. Bergström, B)

2.1 Förr i tiden

I äldre tider fick ofta materialets egen färg bestämma färgen på de tillverkade föremålen. Byggdes ett hus av sten så togs sten från trakten eller
så användes trä som med tiden blev färgat grått. Kläder hade sina naturliga färger, gjorda av till exempel skinn och ull. Men allt eftersom har
människan fått ökade möjligheter att själv kontrollera sin färgmiljö. Hus
målas och tapetseras invändigt och kläderna finns i otaliga färger.
Människan har dock länge färgat sina ting som den omges av, men
också sig själv. Ett exempel är de amerikanska indianerna som målade
sig vid olika högtider.
Skälen till färgning av saker har varit många: föremålen kan ha tett sig
vackrare, det kan ha varit lämpligt ur igenkänningssynpunkt eller att
något vill framhävas. Genom färgen på kläder kan signaler ges av tillhörighet eller sinnestämning, högtid, glädje eller sorg.

2.2 Ljus

En grundförutsättning för att ögat ska kunna uppfatta färg är ljuset.
Ljuset från omgivningen möjliggör människans orientering, informerar
om närliggande föremåls egenskap och läge, men också om i tid och rum
avlägsna ting.
Färguppfattningen påverkas dock av belysningen som kommer från
ljuskällor av olika slag som solen, stearinljus, glödlampor, lysrör etc. Det
mänskliga ögat kan uppfatta ljusstrålning som ljuskällor sänder ut inom
våglängdsområdet 400-700 nm (nanometer). Strålningens sammansättning varierar mycket mellan olika ljuskällor i fråga om ljusenergins
intensitet i spektrumets olika delar. Detta är förklaringen varför vissa
belysningstyper kan mer eller mindre förvränga färger. En ljuskälla som
8
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ger rikligt med ljusenergi över hela spektrumet är dagsljuset. Detta ger
en rik färgvärld som också känns igen från glödlampsljus. Ju jämnare
ljusenergin är fördelad över hela spektrumet i en ljuskälla, desto mera
naturlig uppfattas färgen i dess belysning. (ref. 7 Nilsson KG)
2.2.1 Ljusreflektion
När ljusstrålning träffar en yta absorberas alltid en del av energin,
medan resten av strålningen reflekteras. Den reflekterade strålningen
bär på informationen om ytan den reflekterats från och detta registrerar
näthinnan i ögat när strålningen träffar den.
Känselkropparna som tar upp informationen om ljus i ögat kallas stavar och tappar. Stavarna kan inte uppfatta kulörer men är känsliga för
ljus och mörker. Tapparna däremot är mindre ljuskänsliga men uppfattar istället kulörer. Det finns tre olika typer av tappar som är extra känsliga för olika delar av spektrumet, en för röda (långvågiga), en för gröna
(mellanvågig) och en för blåa (kortvågiga) kulörer. Med hjälp av dessa tre
typer av tappar, vilka tillsammans producerar en gemensam nervsignal,
uppfattas alla kulörer i spektrumet. (ref. 5 Nilsson K)

3 Färgens påverkan

Färgseendet har också en ickefysikalisk sida som påverkar kroppen.
Färgupplevelse åtföljs ofta av emotioner eller känslor, vilket också kan te
sig som rent kroppsliga eller fysiologiska uttryck. T ex har tester genomförts vid Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola
visat att varma färger borde kunna utnyttjas för att stimulera människor
i arbetsmiljö som annars skulle upplevas som tråkiga och monotona. En
övertygelse existerar att till de varma färgerna räknas rött, gult och
orange, medan de kalla färgerna är blått, turkos och grönt.
I “Upplevelse av färg och färgsatt miljö” (ref. 4 Hård, A) skrivs det om
en studie av Hogg som genomfördes 1969. Resultatet visade att röda färgprover upplevdes som entydigt varma medan blå och gröna som kalla och
gult och gredelin tog en mellanställning.
Samma år lät Sivik (ref 4. Hård, A) försökspersoner bedömma ett sjuttiotal färgprover med hjälp av semantiska skattningsskalor, dvs adjektivskalor av typen varm-kall. Varmast upplevdes de gula, röda och orangefärgena medan de blå och blågröna upplevdes som kallast. En viktig kvalitet som utgjorde grunden för försökspersonerna var de upplevelser av
att färger kan vara mer eller mindre varma eller kalla.
Det finns kalla gula och röda färger och det kyliga intrycket sammanhänger med vit- och blåfärg inblandning. En vitaktig gul kan uppfattas
som kylig, likaså en blåaktig röd.
En anledning till att färg associerar till värme eller kyla kan vara att
både solen och elden har färgen av gul, röd och orange, vilket skapar en
känsla av värme. De kalla färgarna kan istället kopplas till is.
9
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Är det möjligt att människor känner sig varmare i ett rött rum än i ett
blått? Kan till och med temperaturen sänkas i det röda rummet utan att
människor som vistas i det fryser?
Dessa är frågor som forskare ställs inför och gör tester på. Mahnke och
Mahnke skriver i sin bok, “Color and Light Man-Made Envoirments”
1987 (ref. 2 Bergström, B), om ett experiment. Deras experiment gick ut
på att två arbetsrum, det ena färgsatt i blågrönt och det andra i röttoranget, sade de som arbetade i rumme känna skillnad på 3°C till 4°C.
Även andra fältstudier av liknande slag har gjorts vilka ger ett övertygande intryck. Resultatet brukar vara rådgivning om att kalla färger bör
andvändas i utrymmen där folk utsätts för höga temperaturer och tvärtom.

3.1 Färgexperiment

Berry (ref 4. Hård, A) genomförde, 1961, ett experiment i ett vitt rum,
vars belysning kunde förändras till olika färger. Rummet kunde, förutom
vitt också ges ett grönt, gult, blått eller orange utseende. Tiden som försökspersonerna utsattes för de olika färgerna varierade mellan fem och
trettio minuter. Deltagarna hade blivit informerade om att lysrören
alstrade värme och hade blivit ombedda att slå till en strömbrytare vid
känsla av obehag av temperaturen. Rumstemperaturen ökades sedan
med 1°C/minut. Då resultatet analyserades visade det sig att det inte
förekom några specifika skillnader i termisk komfort mellan de fem olika
färgerna.
Slutsatsen om att färg påverkar temperaturkänsligheten så finns
egentligen inget stöd för hypotesen att färgsättningen i vår miljö skulle
ha någon inverkan på termisk komfort. Skillnader måste göras på effekterna när det gäller varma och kalla färger.
Den ena sidan av effekterna är av så kallad kognitivt slag (mental
påverkan) där färger skapar associationer till värme och kyla. Den andra
sidans effekter som utrönts, värmekomfort, där människor skulle känna
sig varmare i ett rödmålat rum än i ett blåmålat rum med samma temperatur. Det har kunnat påvisats att färger påverkar i och med den kognitiva effekten, så har inte något test kunnat påvisa att den termiska komforten inverkas. Men i de storleksordningar som experiment görs, som
mest i några timmar, så kan inte färgens termiska påverkan avskrivas.
För att få en helt klar bild så bör fullskaleförsök genomföras och då i varaktigheten av veckor eller månader.

3.2 Mentala effekter – kognitiv

Inom det högteknologiska samhället är färger en övergripande informationskanal. Till exempel trafiksignaler (som är internationellt erkända i så gott
som hela världen), (ref. 8 Rydberg, K), brevlådor, varningsmarkeringar, uniformer med mera. Orsaken är att färgen är en oerhört snabb och koncentrerad signal.
Arbetarskyddsstyrelsen har fastslagit ett antal europeiska standardiserade kulörer för industriellt bruk. Till exempel, rött för brandredskap,
gult (eller gulsvart) vid risk för personskador, orange för transport, blått
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Jonas Daniels
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering åt Kitty Grafisk Form

eller violett för kontroll och instrument samt grönt för nödutgångar och
första hjälpen. Dessa nyanser har testats fram för sitt stora uppmärksamhetsvärde.
Även i sjöfarten används fyra specifika signalfärger: gul flagg betyder
smitta eller karantänstvång, röd flagg krutlast eller explosionsrisk, blå
flagg beordrar alle man ombord medan grön flagg är klar signal.
Samma gröna färger används genomgående på svenska sjukhus för att
visa renhetsgraden. Gult påvisar infektion och smitta, rött anger att
något är smutsigt, blått rent material och grönt som strängast hygienkrav betyder sterilt.

3.3 Färger med speciell innebörd

På flera livsviktiga områden används alltså fyra eller fem grundfärger för
att snabbt och distinkt kommunicera. De olika användningsområdena
överlappar varandra och koderna för färgerna är därför inte identiska
eller utbytbara. Men dock finns en färg som nästan alltid är kopplad till
räddning och bejakning. Det är naturens frodighetsfärg som väljs när
människor ska tala om att allt är lugnt, allt är klart – det är grönt!
3.3.1 Grön operationsklädsel
Vid större kirurgiska ingrepp ikläs operationspersonalen och patienten i mörkgröna dräkter. Men så har det inte alltid varit. Förr i tiden var det alltid kliniskt
vitt som gällde i kliniska sammanhang. Vitt verkade fräscht och nytvättat och
förtroendeingivande. I förpackningsdesign är dock fallet just så och vitt används
till läkemedel och dylikt som ska uppfattas rent. För operationspersonalen medförde den stora vitheten, starka konstraster som visade sig irritera ögonen – speciellt vid krävande operationer i skarpt ljus. Detta går nästan att jämföras med
fenomenet snöblindhet. Dessutom var väggar klädda med blankt kakel. Vilket
inte gjorde situationen bättre. I detta fall var det framför allt sjukhuspersonalen som drabbades av yrsel, huvudvärk och ögonflimmer. Det gröna tar bort
dessa effekter och lindrar efterbilderna som skapades av den röda färgen vid
operationerna. (ref. 8 Rydberg, K)

3.4 Efterbilder

Ögat stimuleras till en viss gräns av en färg men vid fortsatt betraktande tröttas det och färgens intensitet avtar. När näthinnan träffas av ljuset sätts en fotokemisk reaktion igång hos syncellerna. Cellerna har ett ljuskänsligt pigment,
rhodopsin eller synpurpur, som har till uppgift att fånga ljuset (ljuskvanta eller
fotoner).
Vid seendet förbrukas färgämnet hos pigmentmolekylen, men det återbildas
så snart synimpulsen lämnat syncellen. Ögat försöker ha ett jämviktstillstånd
hos pigmenten och vid utsättning av ensidig stimulering framkallas motsatsen
till den sedda färgen. Fenomenet kallas efterbild och den färg som syns är komplementär till den först sedda färgen.

3.5 Läsbarhet

I forskning har det funnits att vissa textfärger har högre läsbarhet än
andra. Svart text på gul botten är kombinationen som är snabbast och
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lättast att läsa vid korta och viktiga meddelanden. Jämför med till exempel löpsedlar och varningsskyltar. Den näst tydligaste färgkombinationen
är mörkgrönt på vit bakgrund som apotekets skyltar ganska väl motsvarar.
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4 Grafisk profilering

Ett företags grafiska profil handlar om helhetstänkande och enhetlighet.
Profilen ska sammanställa företagets informationsmaterial som uppfyller de kraven. En röd tråd bör finnas och komma igen i allt från visitkort
till kuvert. Det ska synas att allt kommer från samma företag. Med detta
menas att hela företagets verksamhet ska kunna identifieras på ett
gemensamt sätt. Företaget bestämmer själv vilka delar som ska ingå i
den grafiska profilen. Den bygger främst på begreppet igenkännlighet,
dvs i vilket sammanhang som helst där en eller flera av de grafiska
delarna visas, ska företaget lätt kännas igen. En tydlig profil skapar uppmärksamhet åt ett företag och dess produkter.
En av de viktigaste delarna i den grafiska profilen är logotypen, eftersom den är företagets främsta igenkänningsfaktor – företagets ansikte
utåt. Profilen gör sig bäst om den anpassas efter företagets budskap och
affärsidé. Ett lågprisvaruhus vinner inget på att ha en exklusiv utformad
profil, utan den borde förmedla företagets budskap om att sälja billiga
varor. Företagets profil ska med andra ord motsvara målgruppens önskemål och förväntningar.
Inga bestämda regler finns för vad en grafisk profil ska innehålla, men
några exempel vad som kan ingå är: visitkort, kuvert, kläder, brevpapper, fakturor och korrespondenskort.

4.1 Research

Vid framtagning av en grafisk profil så krävs ett utförligt researcharbete
innan arbetet och det kreativa skapandet av profilen, kan göras. Detta för
att undersöka vilket budskap som företaget vill förmedla med i sin kommande profil.
Efter researcharbetet skapas en logotyp med tillhörande färg-, och
typografikombinationer. När en grafisk profil utformas så är långsiktighet en viktig faktor. Budskapet som ett företag har kommer inte direkt
utan måste inarbetas.

4.2 Betydelsen av en grafisk profil

För att ett företag ska ha en slagkraftig profil i kontakten med kunder
och övrig omgivning är en tydlig logotyp ett ovärderligt hjälpmedel. Helst
ska en ett ögonkast räcka för att avgöra från vilket företag informationen,
eller produkten, kommer ifrån. Ett företag som saknar en genomtänkt
profil kan riskera att bli uppfattade som mindre seriöst, trots att en grafisk profilering inte är företagets verksamhet.

4.3 Marknadsföring

För att ett företag ska bli synligt på marknaden räcker det inte med att
ha en grafisk profil. En marknadsföring bör även genomföras där företaget använder sin profil för att omgivningen lätt ska känna igen företaget.
Logotypen är ansiktet utåt, det är den kunderna ser och med tiden (förhoppningsvis) kommer känna igen och identifiera sig med. Reklam i olika
13

Jonas Daniels
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering åt Kitty Grafisk Form

medier är ju ett steg många företag väljer såsom radio, tv, tidningar och
storbildplakat i t ex. tunnelbanan. Att kunna identifiera sig med företaget är en faktor vissa företag vill uppnå. Coca Cola är inte bara en dryck
utan man “får med” en livsstil när man köper produkten. Alltså profileringen utåt är en viktig faktor för att lyckas på marknaden och mot tänkt
målgrupp.

4.4 Logotyper

Ordet logotyp kommer från det grekiska ordet logos som betyder ord. Då
sätterierna arbetade för hand med lösa typer för varje bokstav sattes
dessa typer samman en och en för att på så sätt bilda ord och meningar.
Efter en tid började sätterierna gjuta en del vanliga korta ord i ett stycke,
för att på så sätt spara tid vid sättningen. Sådana färdiga ord kom att
kallas logotyper.
I dagens samhälle där en logotyp är en ordbild av ett företagsnamn,
med en eventuell tillhörande symbol, är logotypens syfte att fungera som
företagets identitetsmärke tillsammans med företagets grafiska profil.
Alltså, utformningen på logotypen ska stämma överens med företagets
övergripande affärsidé/profil. Den ska vara lätt att känna igen, vara lättläst, fungera i en bestämd färg, fungera i svart och i små som stora teckengrader.
En logotyp kan bestå av enbart t ex företagsnamnet med speciell
utformning, eller med en bild eller symbol tillsammans med namnet.
En logotyp är en värdeladdad signal till marknaden. Klas Granström
skriver i en artikel i Cap&Design, 2001 Feb nr1 s.44 att:
”en logotyp som gör sitt jobb, kan se ut hur som helst oavsett tidsålder den
kommer ifrån”.
Eftersom modet ändras ofta så krävs en tidlös logotyp. Byts logotypen för
ofta kan detta ge ett förvirrat intryck.

4.5 Typografi

Typografi är läran om bokstavsformer och deras användning. Syftet är
att överföra ett budskap från författaren till läsare.
”Vad är det som sker när vi läser? Ögat följer bokstavsstrecken på det vita
papperet från höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar som en
annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det
är ett underverk.”
-Mediaboken Grafisk Kommunikation (ref. 1 Bergström, B)
”konsten att läsa och skriva” av Olof Lagercrantz.
Detta citat visar att bokstäver inte bara är till för den information och
kunskap de kan ge, utan också att det är konst.
Bra typografi är osynlig typografi. Med detta menas att den typografiska uppställningen, t ex en boksida, enbart ska vara en tyst och osynlig
länk mellan författare och läsare. Om typografin gör sig påmind på ett
14
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omedvetet sätt, kan det medföra att texten inte verkar lättläst.
Formgivare använder sig av en annan typ av typografi den sk synliga
typografin. De strävar efter att förstärka det grafiska budskapet med t ex
stora kraftiga bokstäver vilka har arrangerats på ett attraktivt sätt.
Användningen av denna synliga typografi är vanligt vid affisch- och
annonstillverkning.

4.6 Grafisk manual

En grafisk manual ska vara som en uppslagsbok där den grafiska profilens utseende står beskriven. Manualen ska användas då det råder tveksamheter kring en grafisk produktion. Den grafiska manualen är till för
att följas. För att personalen på företaget ska lära sig den grafiska manualen är ett hjälpmedel ett halvdagsseminarium där hela den grafiska profilen arbetas igenom med en grafiker. Manualen ska vara tillgänglig för
alla på företaget på ett lättåtkomligt vis.
I manualen visas hur logotypen ser ut i både färg och svartvitt men
även visas: mallar och regler för teckensnitt, format och färg för brevpapper och visitkort, annonser, trycksaker, hemsidor, produkter förpackningar och skyltar mm.
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5 Praktisk tillämpning

Kitty Grafisk Form är ett nystartat företag av två stycken studenter som
gått ut Grafisk Teknologi på Högskolan Dalarna. Lotta Selin och Therese
Boman har varsin enskild firma men arbetar tillsammans och marknadsför sig som ett företag.
Kitty Grafisk Form hade ingen grafisk identitet vilket behövdes.
Uppdragsgivarna ville ha: logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert, faktura
och korrespondenskort.
Efter att ha mottagit affärsidé, strategi och bakgrunden om Kitty
Grafisk Form påbörjades idéframtagningen och skissering av logotypen,
samt symbol. Såhär såg affärsidén ut som mottogs:
“Kitty grafisk form sysslar huvudsakligen med formgivning och
reklam. Om behov finns kan även olika former av grafiska konsultuppdrag göras. Vi vill kännas igen som ett företag som står för kvalitet, professionalism och nyskapande,
Målet är att göra formgivning tillgänligt för alla. Även mindre företag
ska lära sig innebörden och vikten av en stark grafisk profil och att det
är inte bara något för de större företagen. Vi kan hjälpa till med det och
ge mindre företag samma kvalitet på sin grafiska profil som normalt
anses tillhöra storföretagen.
I framtiden vill vi även verka för att bevara programmet Grafisk
Teknologi på Högskolan Dalarna och speciellt dess designinriktning. Vi
vill ge programmet en fortsatt nära kontakt med näringslivet. Det kan
göras genom praktikplatser, projekt, examensarbete och stipendier.
Namnet kom till efter lek med det urprungliga namnet Kitsch. Kitty
representerar ungdom, kvinnligt och lekfullhet. Det är ett namn som
är ganska otraditionellt och vi tror att det är ett namn man kommer
ihåg.”
Flera idéer skissades på, varav några finns på bilaga D.
Det första som gjordes var att få en bra uppställning och arrangemang
på företagsnamnet. Flera förslag togs fram men en idé annamades och
arbetet med att göra en symbol till det arrangemanget påbörjades. Efter
några dagars arbete växte symbolen fram och sattes ihop med logotypen
som ett grafisk element. Logotypen har visats för andra studenter som
har givit synpunkter om både den och färgvalen.
En presentation av logotypskisserna visades för företaget men även
några gamla skisser där utvecklingen på logotypen redovisades. Under
mötet bestämdes också vad som skulle ingå i den grafiska profilen.

5.1 Logotyp

Kitty Grafisk Forms logotyp innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Logotypen ska förekomma på det material företaget använder både
internt och extern kommunikation. Originallogotypen ska användas i första hand men alternativt den negativa vid tryck på svart eller den svartvita logotypen. (Se bilaga B)
Eftersom företaget har som mål att ha en hemsida så var deras önske16
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mål att de färger som används i logotypen även skulle vara skärmvänlig.
Alltså att RGB-färgen även skulle kunna fungera som CMYK-färg utan
att nyansen var annorlunda.
Vid svartvittryck ska symbolen vara i gråskala (se bilaga B) När logotypen är väl inarbetad får symbolen även förekomma separat från logotypen.
5.1.1 Placering av logotyp
Företagets logotyp ska placeras nere till vänster i alla dokument och produkter. Placeringen på logotypen fångar blicken på användaren eller
mottagaren av t ex. kuvertet , där den är synlig utan att vara överdriven.
Dock får undantag göras då formgivningen är så att det estetiska utseendet förbättras vid annan placering. Detta ska då godkännas av en formgivare innan.
5.1.2 Symbolik
Symbolen (se bilaga B) tillkom då de första bokstäverna i företagets
ägares förnamn L och T sattes ihop. Skisserna gjordes med bokstäverna
i olika uppsättningar och resultatet blev en stiliserad form. Cirkeln i mitten ska symbolisera den grafiska formen som företaget Lotta och Therese,
skapar tillsammans.
5.1.2.1 Färg
Den valda färgen i symbolen är lite mörkturkos. (se bilaga E). Symboliskt
står färgen för det rena, svala och skarpa t ex det solbelysta isblocket till
havets skiftningar.
Komplentfärgen är en lite mörk rosa, vilket är en modefärg (speciellt i
USA). Rosa står för vänlighet, men den är också härligt fräck och självständig (ref. 9 Snidare, U). Kopplingen till Kitty Grafisk Forms affärsidé
är att de vill uppfattas som ett professionellt, seriöst, nyskapande företag, vilket dessa färger står för.

5.2 Utformning av accidenstryck

När logotypen var klar applicerades denna på visitkort, brevpapper, faktura, kuvert och korrespondenskort. Efter några olika placeringssätt så
kom idén att ha den nere i vänstra hörnet. Dessutom lades en smal tonplatta till, som har samma färg som symbolen, som ett grafiskt element.
För att inte störa logotypen så gjordes utformning i samma form som
symbolens runda form (se bilaga E). Tonplattan löper längs hela den vänstra kanten. Dock är fakturan ett undantag, se nedan. (se även bilaga E)
Denna tonplatta skapar en naturlig marginal på kanten till texten,
adressen, anteckningar eller liknande.
På visitkortet lades ingen tonplatta längs kanten. Detta för att motverka rörigheten som kan ha uppkommit på kortets relativt lilla yta.
Logotypen och symbolen placerades i mitten och symbolen på baksidan av
kortet. (se bilaga E)
Fakturan som också skiljer sig lite från resten av accidenstrycken, har
tonplattan och logotypen på höger sida. Anledningen är för att underlät17

Jonas Daniels
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Grafisk profilering åt Kitty Grafisk Form

ta när fakturan sitter i en pärm bland andra papper. Fakturen ska vara
lätt att hitta på.
Kuvert, brevpapper och korrespondenskort följer samma stil, men allt
material känns enhetligt och professionellt.

5.3 Typografi

Logotypen är skapad med typsnitten Aurea och Frutiger. Själva ordet
Kitty är Aurea och Grafisk Form skrivet i Frutiger. Valet av Aurea var av
anledningen att en mekan i den stilen kändes modern, stilren och passande. Den ger lite tyngd åt det annars lite feminina ordet Kitty. Frutiger
har en rundare form vilket kompletterar mekanen och skapar kontrast.
Dessutom ger de båda typsnitten ett spännande samarbete till symbolen
vilket också det skapar kontrast.
Den grafiska profilen har två typsnitt och består av Frutiger samt
Proforma. En linjär till rubriker och en seriff till brödtexter eller längre
textmassor. Dessa två kombinerar varandra bra då det är lätt att se
rubriker och mellanrubriker i en text då typsnitten är av olika typ.
I brödtext ska Proforma Book användas och då i grad 10 pt och med ett
radavstånd på 12,5 pt. Valet av en seriff i löpande text är för att den ökar
läsbarheten än mot om en linjär använts.
Detta typsnitt har många skärningar (bold, italic osv) vilket underlättar och utökar användningen av det.
Rubriker och mellanrubriker ska skrivas med Frutiger Bold. De ska
vara satta till graden 16 pt respektive 12 pt till mellanrubrikerna. Om en
ingress skulle behövas så rekommenderas Frutiger Light 12 pt och ett
radavstånd på 15 pt.
Vid behov av bildtexter ska Frutiger Book Italic användas och med en
teckengrad mellan 7-9 pt. Placeringen på bildtexten ska i möjligaste mån
vara till höger eller under bilden.

5.4 Framtagandet av den grafiska manualen

5.4.1 Tillgänglighet
Den grafiska manualen (se bilaga E) kommer att vara tillgänglig som en
PDF. När Kitty Grafisk Forms hemsida är iordningställd så ska manualen finnas tillgänglig att ladda ner och eller skrivas ut.
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6 Slutsats

Framtagandet av en grafisk profil åt företaget Kitty Grafisk Form har
varit mycket givande och lärorikt att genomföra. Lärorikt på både design
och planeringsområdet. Kunskap har erhållits av hur viktig en grafisk
profil för ett seriöst företag är. Att kunna motivera de val som görs, vilket är viktigt för att människor lättare ska kunna ta till sig av de idéer
som ligger till grund. Allt från färger, val av typsnitt till accidénstrycken
och en grafisk manual bör ingå i den grafiska profilen.
En ökad förståelse för betydelsen av researcharbete har erhållits.
Utifrån företagets affärsidé samt av diskussioner med uppdragsgivarna
var det lättare att arbeta fram en logotyp och symbol med tillhörande profil.
Även betydelsen av att ha en tidsplan har givits. Att planera noga och
stapla upp vad som ska göras är oerhört viktigt, samt att hålla tidsplanen.
Detta projekt tog längre tid trots allt, än hur tidsplanen hade planerats. Arbetet borde satts igång tidigare för att undkommit stressen vid
slutskedet.
Fördjupningsarbetet om färger har varit mycket intressant och lärorikt
även det. Också det tog längre tid än vad som planerats.

7 Diskussion

Arbetet har flutit på bra, trots att tidsplanen inte riktigt höll och jag har
haft tät kontakt med Lotta och Therese. Jag har visat dem allt material
och fått positivt gensvar.
De problem som har varit mest kännbart har varit tidspressen på slutet
av arbetet. Det borde ha jobbats intensivare i början av perioden.
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Bilaga A
Tidsplan
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

-

Research
Skissning
Formgivning
Formgivning, möte och avstämning med uppdragsgivare
Slutföring av formgivning
Rapportskrivning, fördjupning
Färdigställande av rapport
Presentation för uppdragsgivare
Redovisning
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Bilaga B

kitty
GRAFISK FORM

kitty
GRAFISK FORM

kitty
GRAFISK FORM
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Bilaga C

Frutiger 55 Roman 16 pt.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWUXZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqstvwuxzåäö
1234567890!”# %&/()=? ` ´,.

Proforma Book 16 pt.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWUXZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqstvwuxzåäö
1234567890!”#¤%&/()=? ` ,´ .
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Bilaga D
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Bilaga D fortsättning
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Bilaga E, grafisk manual

