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Sammanfattning
Målet med detta examensarbete var att skapa en grafisk profil till företaget Lyst
Form AB som bedriver större delen av sin affärsverksamhet via en hemsida.
Företaget säljer handgjorda kläder och accessoarer i lintyg.
En teoretisk del i arbetet tar upp hur varumärket kan kommuniceras genom
hemsidan.
Den grafiska profilen utformades utifrån företagets identitet. Det är viktigt att
företaget speglas på ett korrekt sätt. Ett företags identitet kan beskrivas som
organisationens själ och den visas utåt i form av bland annat den grafiska profilen. Denna ses därför som en viktig identitetsbärare och den kan kallas för den
visuella identiteten. En grafisk profil innehåller bland annat logotyp, profilfärger
samt typografi.
Företagets målgrupp ansågs vara en viktig del i hela processen eftersom de i
slutändan ska tilltalas av den grafiska profilen. Först gjordes en grundlig undersökning och research av företaget för att få en god uppfattning av dess identitet.
Även konkurrenterna granskades. En enkätundersökning gjordes för att kunna
samla information utifrån målgruppens perspektiv. Denna informationsinsamling gav ett bra underlag och en riktlinje i framtagningen av den grafiska profilen.
Under designprocessens gång diskuterades de logotypförslag som togs fram med
hjälp av en sammansatt fokusgrupp. Diskussionen var givande och var till stor
nytta i designprocessen.
Baserat på den grafiska profilen skapades en layout för hemsidan samt exempel
på trycksaker för att visa hur den kan användas. En enklare grafisk manual skapades för att företaget ska kunna synas utåt på ett enhetligt sätt.
En sista enkätundersökning gjordes för att se om målet uppnåtts. Resultatet
visade att den nya framtagna grafiska profilen var en klar förbättring jämfört
mot den nuvarande sett utifrån företagets identitet.
I slutändan valde dock företaget en annan logotyp. Detta påvisar svårigheterna i
processen att ta fram en grafisk profil. Alla delar i processen är viktiga och undersökningarna är bland annat en av de väsentliga delarna vilka bidrar med en
större chans till ett bra slutresultat som tar hänsyn till både företagets och målgruppens åsikter.
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Förord
Genom examensarbetet ville jag framförallt få möjligheten att utvecklas
ännu mer inom ämnet grafisk design samt att skaffa mig mer erfarenhet av
kundsamarbeten. Mitt val av ämne föll därför på att skapa en grafisk profil
för ett företag.
Jag vill tacka Pernilla Hoffer Jansson som bedriver Lyst Form AB för ett
bra samarbete genom hela processen och som gav mig möjligheten att skapa en grafisk profil.
Jag skulle vilja tacka alla de personer som ställde upp och deltog i fokusgruppen.
Ett stort tack även till Lisa Westlund som har gett en bra handledning under hela arbetets gång.
Sammanfattningsvis har hela examensarbetet varit en väldigt lärorik och
en utmanande process som jag kommer att få stor nytta av framöver.

Anna Köpmans
1 juni 2012, Högskolan Dalarna
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1 Introduktion
1.1 Inledning
I detta examensarbete ska en ny grafisk profil tas fram till företaget Lyst
Form AB som bedriver större delen av sin affärsverksamhet på internet.
Arbetet handlar om processen för att ta fram en grafisk profil utifrån företagets identitet samt skapa ett underlag för hur varumärket kan utvecklas
på internet. Idag har företaget inget enhetligt och konsekvent utseende i
det befintliga grafiska materialet och därför behövs en ny grafisk profil.
Varför behöver företaget använda en grafisk profil? Den grafiska profilen är
den del som uttrycker ett företags visuella identitet (se avsnitt 1.2.3). Den
har till uppgift att visa upp ett företags karaktärsdrag rent visuellt genom
exempelvis en logotyp, färger och typografi, vilka är huvuddelarna i den
grafiska profilen (Hinn & Rossling 1994, s 44). Det är viktigt att företagsidentiteten speglas i den grafiska profilen som enligt Hinn och Rosling
(1994, s 44) är en viktig identitetsbärare. De beskriver begreppet företagsidentitet enligt följande:
”Företagsidentiteten är summan av allt ett företag säger och gör. Den innehåller organisationens själ och projicerar den bland annat genom produkter, människor, design och reklam. De mest framgångsrika identiteterna är
de som bygger på klara tydliga, konsekventa och uthålliga budskap, som
står i överensstämmelse med företagets målsättning.” (Hinn & Rossling
1994, s 14)
Många företag väljer idag att synas på internet då det erbjuder företaget
många möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet. Det finns ett stort
behov av att bygga upp ett varumärke via internet då vissa företag har hela
eller en viss del av sin affärsverksamhet på internet. Hemsidan är företagets
ansikte utåt som kommunicerar varumärket och dess värden. Det är viktigt
att företagets identitet framgår även här med hjälp av den grafiska profilen
anpassad för internet samt genom ett varumärkesarbete. Denna teoretiska
del i rapporten kommer att ge företaget ett underlag för att kunna arbeta
vidare med sitt varumärke och veta hur det ska kommuniceras via hemsidan.
1.1.1 Uppdragsgivare
Uppdragsgivaren till examensarbetet är Lyst Form AB. Det är ett enmansföretag som drivs av Pernilla Hoffer Jansson. Hon driver företaget från sitt
hem i Ludvika där hon själv designar och tillverkar dopklänningar, kläder,
accessoarer, vetekuddar och hemtextil. Alla produkter är gjorda i lintyg
vilket är ett naturligt material helt baserat på linfibrer utan inslag av syntetiska material. Försäljningen av produkterna sker via en hemsida samt
återförsäljare. Affärsidén är att skapa hållbart mode med tanke på miljön.
Med hållbart mode menar hon att produkterna är hållbara en längre tid
och blir inte snabbt omoderna. Kläderna kan ärvas och påverkar därför inte
miljön på samma sätt.
Uppdragsgivaren beskriver sin målgrupp enligt följande: ”Företaget vänder
sig till främst kvinnor vilka är nyblivna mammor, mor- och farmödrar i
Sverige men även till viss del utomlands. Dessa kvinnor har en känsla för
unikt hantverk, naturliga material och är miljömedvetna. Målgruppen har
även en god ekonomi som tillåter detta intresse.”
Företaget har idag en logotyp men inga riktlinjer för hur det övriga grafiska
materialet ska användas och är därför i behov av en ny grafisk profil. Den
nya grafiska profilen ska ge en mer enhetlig och korrekt bild av företaget
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utifrån dess identitet, vilket är väsentligt eftersom denna är en stor del i
kommunikationen med dess kunder via internet.
Målet är att den grafiska profilen ska spegla företagets verksamhet och dess
identitet för att ge en rätt bild utåt gentemot kunderna. Den grafiska profilen kommer att sammanställas i en grafisk manual som företaget senare
kan använda för att tillämpa på trycksaker och den egna hemsidan. En
layout för hemsidan kommer att skapas samt vissa trycksaker baserat på
den nya profilen.

1.2 Bakgrund
1.2.1 Företagsidentitet
I litteraturen finns det många olika definitioner av begreppet företagsidentitet sett utifrån olika perspektiv.
Löwstedt och Ejenäs (2002) menar att när man pratar om begreppet identitet är det oftast i relation till sig själv eller individers förhållningssätt till
varandra. Frågan som ställs är ”vem är jag?”. Om frågan ställs från ett organisationsperspektiv blir den istället ”vilka är vi?” och ”identifierar jag
mig med den här organisationen?” (Löwstedt & Ejenäs 2002, s 177)
Begreppet företagsidentitet kan förklaras enligt Melewar och Saunders
(2000) som: ”Olika faktorer som gör ett objekt känt är genom att människor kan beskriva, komma ihåg och relatera till det.” (van Rekom 1997 se
Melewar, Saunders 2000, s 538–550).
Enligt Hinn och Rossling (1994, s 13) börjar arbetet med ett företags identitet genom affärsidén. De nämner att de möjligheter som finns för att kunna
kommunicera företagets identitet avgör hur den förmedlas utåt och speglar
företaget.
Enligt Melewar och Karaosmanoglu (2006) har intresset för företagsidentitet har ökat de senaste åren. Genom att skapa en stark identitet kan företaget uppnå många fördelar på marknaden som exempelvis motivera anställda, attrahera investerare och kunna särskilja sina produkter från andra
företag. (Einwiller, Will 2002 se Melewar, Karaosmanoglu 2006, s 846–
869). Företagsidentitet kan även användas som en konkurrensfördel enligt
Paterson (2005). Kunderna identifierar sig inte enbart genom företagets
service och produkter utan hela företaget och vad det står för (Melewar,
Karaosmanoglu & Paterson 2005, s 59–81).
Enligt Melewar, Karaosmanoglu & Paterson (2005, s 59–81) kan företagets
identitet delas upp i två huvuddelar:
•

”Att sprida företagets uppgift, vision samt interna och externa filosofi.

•

Att arbeta med företagets visuella identitetssystem, aktiviteter i
marknadskommunikationen samt beteendemässiga former för att
kunna få ut företagets värden.”

Företagets identitet innehåller flera delar vilka är enligt Melewar och
Saunders (2000) företagskultur, företagets uppträdande, marknadsförhållanden, strategi, produkter, service, kommunikation och design (Schmidt
1995 se Melewar, Saunders 2000, s 538–550).
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1.2.2 Kommunikativ identitet
För att sticka ut i dagens informationsbrus är det viktigt enligt Melin
(2002) att vara tydlig och skilja sig från konkurrenterna. Företaget behöver
utveckla en unik kommunikativ identitet som kan förmedlas genom olika
typer av medier. Det finns fyra olika typer av kommunikativa identiteter
och dessa bör fungera som en enhet. De olika typerna är tematisk identitet,
visuell identitet, verbal identitet och audiell identitet (Melin 2002, s 109–
129).
Fyra olika exempel illustreras av Melin (2002, s 109–129):
•

”Citatet ’oväntat besök’ används av kaffemärket Gevalia och det är
ett exempel på den tematiska identiteten, d.v.s. ett tema som är
återkommande och kan kopplas ihop med företaget.

•

Nokia använder sig av sin slogan ’connecting people’ och det är en
form av verbal identitet.

•

Hemglass med sin kända signaturmelodi är ett exempel på den audiella identiteten.

•

Whiskeymärket Black & White är kända för sina färger och detta är
en form av visuell identitet.”

1.2.3 Företagets visuella identitet
Den visuella identiteten beskrivs av Melewar och Karaosmanoglu (2006)
som en väldigt betydelsefull del i företagets identitet och kan uttrycka företagets styrkor och kvalitéer (Melewar, Saunders 1999 se Melewar, Karaosmanoglu 2006, s 846–869 ). Företaget ska enligt Melewar och Karaosmanoglu (2006) med hjälp av den visuella identiteten få fram företagets värden och filosofi. Den visuella identiteten ska också vara ett hjälpmedel i
företagets kommunikation både externt och internt. Med hjälp av den visuella identiteten kan både kunder och företagets anställda påverkas (Baker,
Balmer 1997 se Melewar, Karaosmanoglu 2006, s 846–869).
Företagets visuella identitet är enligt Melewar (2001) den del i företagets
identitet som är synlig utåt medan de andra delarna är inbyggda i företaget
(Baker & Balmer 1997 se Melewar 2001, s 36–42). Van den Bosch, Elving
och de Jong (2006) påpekar att med hjälp av den visuella identiteten kan
företaget presentera sig utåt. De beskriver även att den har en stor betydelse för den interna organisationen (van den Bosch, Elving & de Jong 2006).
De huvuddelar som företagets visuella identitet består av är enligt Van den
Bosch et al. (2006) företagsnamn, logotyp, färgpalett, typografi och slogan.
Den visuella identiteten visas upp genom ett flertal delar i företaget och
appliceras på exempelvis produkter, trycksaker, reklam, hemsidor, företagskläder och interiör (Van den Bosch et al. 2006). Företagets visuella
identitet kan även vara ett hjälpmedel enligt Melewar (2001) för att uttrycka värden och det som företaget strävar mot (Melewar 2001, s 36–42).
Företagets visuella identitet har fyra olika funktioner vilka beskrivs av Van
den Bosch, Elving och de Jong (2006) är följande. Den första funktionen är
att den ska få företaget att synas och få folk att känna igen och komma ihåg
företaget (Balmer & Gray 2000 se van den Bosch, Elving & de Jong 2006).
Den andra funktionen är att den ska leda till att skapa en image och ett
rykte kring organisationen mot externa intressenter (Schutz 2000 se van
den Bosch et al. 2006). Den tredje funktionen som den visuella identiteten
ska uppfylla är att utåt visa upp en enhetlig organisation (Olins 1989 se van
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den Bosch et al. 2006). Den sista funktionen är att de anställda inom företaget ska kunna identifiera sig med organisationen vilket anses som viktigt
för de anställda (Bromley 2001 se van den Bosch et al. 2006).
Företagets visuella identitet nämns av van den Bosch et al. (2006) som en
viktig del i kommunikationen och kan ses som en del i företagets strategi.
Den visuella identiteten symboliserar en förändring inom en organisation
och kan hjälpa vid införandet av en ny företagsidentitet (Baker & Balmer
1997 se van den Bosch et al. 2006). Van den Bosch et al. (2006) påpekar
även att det är viktigt att användningen av den visuella identiteten sker
konsekvent. Det effektivaste sättet att utföra detta är att det ska finnas riktlinjer och exempel för hur den ska framställas (van den Bosch 2004 se van
den Bosch et al. 2006).

1.2.4 Grafisk profil och grafisk manual
Benämningen av en grafisk profil är många och den kan även kallas för
designprogram eller grafiskt program. I denna studie kommer begreppet
grafisk profil att användas.
Delarna i företagets visuella identitet sammanställs i en grafisk profil. Enligt Lantz (2011) ska den grafiska profilen spegla företagets kärnvärden
visuellt och uppträda konsekvent genom allt grafiskt material från visitkort
till hemsidan. Hinn och Rossling (1994, s 44) beskriver den grafiska profilen som en viktig identitetsbärare då den visuellt framhäver företagets karaktärsdrag.
En bra och väl genomarbetad grafisk profil kan enligt Hinn & Rossling
(1994) leda till bland annat ökad produktivitet och effektivare marknadskommunikation. Den hjälper även företaget att kunna expandera och att
kunna särskilja sig från konkurrenterna (Hinn & Rossling 1994, s 44).
Grafisk manual
En konsekvent användning av den grafiska profilen behövs för att skapa ett
professionellt intryck enligt Lantz (2010). Att använda sig av en grafisk
manual kan underlätta detta arbete och det leder till att man kommunicerar på ett enhetligt sätt gentemot kunderna (Lantz 2011). Enligt Lantz
(2011) har den grafiska manualen har tre funktioner:
•

”Samla den grafiska kommunikationen och göra den konsekvent

•

Förstärka varumärket

•

Förenkla kommunikationen till kunderna”

I den grafiska manualen finns det riktlinjer för hur olika grafiska element
ska hanteras av företaget. Vem som helst ska kunna följa reglerna i manualen. Fel användning av den grafiska profilen kan vara skadligt för företaget
och det kan upplevas som oseriöst (Cap&Design 2011)[Internet].
Det är viktigt att presentera sig på ett korrekt sätt (Cap&Design
2011)[Internet] särskilt då vid behovet av en enhetlig grafisk profil har
blivit allt större då vi dagligen möts av en hel del visuella intryck.
I Cap&Design (2011)[Internet] nämns det att manualens omfattning inte
bör vara för alltför stor och som beskriver följande för hur manualen bör
utformas. I en större manual kan en sammanfattning göras av de mest
vanliga situationerna. För att undvika en felanvändning av manualen kan
eventuella misstag som kan uppstå illustreras. Det är eftersom vissa saker
kan tolkas olika och kan därför förtydligas ytterligare med både text och
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bild. Företagets storlek och antal användare av den grafiska profilen påverkar hur noggrant och tydligt den grafiska manualen måste utformas. Vissa
moment i manualen kan behöva förklaras tydligare än andra så att det inte
finns någon risk för feltolkningar. Den grafiska manualen bör vara tydlig
och lätt att använda och den bör kompletteras med förklarande bilder. Den
ska finnas lättillgänglig för alla i pdf-format på webben eller i tryckt material. Efter ett visst antal år bör en utvärdering göras om det kan behöva
göras ändringar i manualen (Cap&Design 2011)[Internet].
Enligt Cap&Design (2011)[Internet] kan den grafiska manualen bestå av
följande delar:
•

En presentation av logotypen med dess olika färger och storlekar
samt riktlinjer för hur den ska användas och appliceras utifrån olika tillfällen.

•

De olika profilfärgerna ska helst visas i separata färgrutor och det
ska finnas exempel på färgkombinationer samt hur dessa ska användas.

•

De teckensnitt som ska användas i profilen. Det ska finnas exempel
på hur texten ska se ut och placeras. Likaså till rubriker och brödtexter ska en förklaring finnas med så att en korrekt textsättning
kan göras.

•

Regler för hur bilder ska användas, framställas och hur motiven
ska återges.

•

En innehållsförteckning över manualens innehåll.

•

En inledning i början av manualen där profilen presenteras och
kort information om hur den är tänkt att användas.

•

De kärnvärden och målsättningar som profilen skapats utifrån
skall nämnas.

•

Det är viktigt att ha en presentationsmall för att undvika att kunna
frångå profilen då exempelvis powerpoint-presentationer ska utformas.

•

Brevmallar för att företaget ska kunna kommunicera på ett professionellt sätt.

•

I företagets kommunikation används kontorsmaterial väldigt ofta.
En anvisning ska finnas angående vilka papperstyper som ska användas samt hur informationen ska anges i form av språket.

•

Regler för hur annonser ska utformas.

•

Det finns många fall där inte riktlinjerna i den grafiska manualen
följs på företagets hemsida. Därför är det lämpligt att det finns anvisningar för hur den grafiska profilen ska appliceras på hemsidan.

Svensson (2012)[Internet] anser att denna lista är en bra sammanställning av vad den grafiska manualen bör innehålla. Hon nämner
dock att listan skulle kunna kompletteras med att ange en frizon för logotypen, vilket betyder det minsta avstånd som alltid ska finnas runt
omkring den. Riktlinjer för hur typsnitten ska användas för bland annat webb, office-paketet samt tryck bör också anges. Det är viktigt att
tänka på olika användningsområden. Eventuella skrivregler och språkregler kan tilläggas (Svensson 2012)[Internet] .
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1.2.5 Grafisk profil för e-handel
En grafisk profil anpassad för webben och en e-handel skiljer sig något från
den typ av grafisk profil som behandlats i tidigare avsnitt (se avsnitt 1.2.4).
Enligt Lantz (2011) bör en grafisk profil anpassad för e-handel innehålla:
•

”Logotypen i olika utföranden med och utan färg, dess placering
och storlek

•

Färger att använda på webben

•

Uppsättning av ikoner för e-butiken och ikonernas utföranden i
olika sammanhang

•

Teckensnitt för olika rubriknivåer och brödtext

•

Riktlinjer för produktbilder

•

Bildmanér för övriga bilder

•

Utseende på nyhetsbrev

•

Formgivning av faktura och retursedel

•

Sidfot för e-post

•

Korrespondensmaterial”

1.2.6 Skapa en logotyp till ett företag
Logotypen kan ses som ett varumärkes visuella uttryck som vanligtvis består av antingen tecken eller symboler (Salzer-Mörling 2002, s 201–213).
Enligt Bergström (2009, s 271) är logotypens viktigaste egenskap att skilja
sig från alla andra.
Wiman (2002) beskriver logotypen som: ”… ett slags bomärke som ska
representera ett varumärke. Ska man skilja symbol och varumärke åt kan
man väl säga att logotypen är en symbol av något slag och att ett varumärke
ofta är ett namn man fyller med någonting. Färgpaletten och namnet är
logotypen.” (Brindfors 2002 se Wiman 2002, s 217–227)
Lantz (2010) nämner att det är viktigt att tänka på vad logotypen ska förmedla med dess utseende och text. Logotypen ska fyllas med de värderingar som finns inom företaget samt vilket uttryck den ska förmedla till mottagaren. Det är viktigt att även ta hänsyn till vilken målgrupp som företaget
ska vända sig till innan utformningen av logotypen (Lantz 2011).
Amnéus (2011) förklarar att en logotyp kan bestå av fyra olika saker: ett
varumärkesnamn, en abstrakt symbol, en föreställande symbol eller en
kombination av ett namn och en symbol. Litteraturen skiljer sig kring definitionen av en logotyp. Enligt Bergström (2009, s 271) består logotypen
endast av ett namn i ett speciellt teckensnitt.
Att tänka på vid utformningen av logotypen
”Symbol, namn, färg och typsnitt måste hänga ihop och tillsammans ge en
entydig och betydelsebärande bild av logotypen.” (Amneús 2011)
En logotyp ska enligt Amnéus (2010) vara enkel men samtidigt skapa ett
intresse för att väcka uppmärksamhet. Det är viktigt att tänka på att logo-
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typen ska passa varumärket (Amnéus 2011). Enligt Amneús (2011) kan
man ställa sig följande frågor i framtagningen av logotypen:
•

”Speglar logotypen varumärkets kärna?

•

Visar logotypen vem man är, vad man erbjuder och skiljer sig från
andra?

•

Är den lätt att uppfatta och komma ihåg?

•

Kommer logotypen att fungera i olika typer av medier?

•

Fungerar den i stort och i litet format?

•

Kan den användas i färg, svart eller vitt?”

Bergström (2009, s 271) nämner även att logotypen bör vara tidlös.
Gemensamt för många kända logotyper är att de är enkla och har skarpa
färger, vilket skapar uppmärksamhet hos mottagaren och det gör den lättare att minnas (Lantz 2011).

1.2.7 Välja färger som passar företaget
Färg är ett designelement som har en hög påverkan (Kauppinen-Räisänen,
Luomala 2010, s 287–308) och som utstrålar kraftfulla signaler (Amneús,
2011). Färg kan ha många olika funktioner enligt Triedman & Cullen
(2002). Den kan användas som ett kommunikationsmedel för att exempelvis skapa uppmärksamhet, känslor och associationer. Det kan även vara ett
konkurrensmedel genom att den kan särskilja, påverka, identifiera och
attrahera (Triedman & Cullen 2002, s 11, 39, 77, 125).
Färger kan påverka hur saker uppfattas och uppmärksammas men hur
dessa tolkas är medfött och beroende på kulturen. Färgen används på olika
sätt i olika länder eftersom den skiljer i dess betydelse (Amnéus 2011).
Kombinationen av vissa färger kan signalera en viss betydelse (Amnéus
2011). Exempelvis kan kombinationen blått och gult bland annat associeras
till Sveriges flagga.
Enligt Amnéus (2011) kan valet av färg grundas på dessa frågeställningar:
•

”Vilken känsla ska färgen förmedla?

•

Vilken färg använder andra som vill samma sak?

•

Hjälper färgen till så att andra kan förstå vem man är?”

För vidare läsning om färg rekommenderas boken Om färg skriven av Betty Edwards (ISBN 91-37-12843-4).

1.2.8 Välja typografi till företaget
Amnéus (2011) påpekar att det är inte bara logotypen och färgerna som
förmedlar något utan även texten. Typsnittet är också ett av de element
som skapar bilden av företaget. Det finns ett stort utbud av typsnitt i olika
former och dess stil kan förmedla olika saker. Typsnitt kan alltså ge olika
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associationer (Amnéus 2011). Exempelvis kan scripter 1 associeras till
romantik.
Cullen (2007) förklarar att målet med designen bör klargöras innan typsnittet väljs ut. Ett innovativt typsnitt kanske kan vara passande och lämplig i dagsläget men kan snabbt bli omoderna. Mer traditionella typsnitt kan
vara klassiska och tidslösa men kan samtidigt bli för tråkiga. Det kan vara
en fördel att välja en typsnittsfamilj som innehåller ett flertal varianter som
passar utifrån designen. Det typsnittet som väljs ut bör skapa rätt känsla,
vara tydligt, ha en bra läsbarhet samt utgå från uppdragsgivarens behov
(Cullen 2007).
”Typsnittens huvuduppgift är alltid funktionen, det ska underlätta för läsaren att ta till sig innehållet. Men typsnitten är också viktiga identitetsbärare.” (Enström 2008 se Cap&Design 2008, dec 30)[Internet]
Antalet typsnitt som väljs bör vara begränsat enligt Amnéus (2011). Dessa
ska passa ihop för att kunna skapa en enhetlig känsla. Typgraden på typsnittet ska också väljas på rubriker och brödtext. Ett typsnitt för rubriker
och ett för brödtext bör väljas ut. Olika slags typsnitt passar för olika ändamål och användningsområden (Amnéus 2011).
Heine (2005, s 14) nämner om typografi att ”form följer funktion”. Han
nämner även att ”typografi som fyller sin funktion är också estetiskt tilltalande och inbjuder till läsning.”
För vidare läsning om typografi rekommenderas boken Arne Heines bok
om typografi skriven av Arne Heine (ISBN-13 978-91-89210-02-8).

1.2.9 Varumärkesbyggande på internet
Många företag väljer idag att ha hela eller en del av sin affärsverksamhet på
internet. Detta har skapat ett intresse för varumärkesbyggande på internet.
Enligt Simmons (2007, s 544–562) finns det fyra olika delar att tänka på
vid utvecklingen av ett varumärke på nätet:
•

Den första delen för att lyckas med varumärkesbyggandet är att
förstå kunden. Detta är en väsentlig del och krävs för att kunna
skapa ett förtroende och utveckla en personlig relation med kunden. Olika metoder som bl.a. internetundersökningar kan hjälpa
till att förstå sin kundgrupp.

•

Den andra viktiga delen är marknadskommunikationen. Varumärket bör kommuniceras och positioneras på marknaden för att nå
den relevanta målgruppen.

•

Att skapa en interaktion med kunden är den tredje delen. Detta gör
kunden mer engagerad och det finns möjligheter att utveckla en
personlig relation vilket kan hjälpa till att skapa en positiv uppfattning kring varumärket.

•

Den sista punkten som är viktig i varumärkesbyggandet är det som
förmedlas till kunden i form av innehåll, funktionalitet, struktur
och design. Kunden ska lätt kunna navigera på hemsidan för att
hitta och få tillgång till relevant information. Detta kan annars leda
till att kunden får en negativ bild av företaget (Simmons 2007, s
544–562).

1 Handskrivna bokstavsformer utförda som typsnitt (Heine, 2005).
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Alla dessa delar i den varumärkesbyggande processen bör integrera tillsammans för att varumärket ska kunna byggas upp på internet på ett effektivt sätt (Simmons 2007, s 544–562).

1.2.10 Vad är ett varumärke?
Parment (2008) beskriver varumärket som: ”En klassisk definition på ett
varumärke är att det är ett namn, en beteckning, en symbol, en design eller
en kombination av dessa, med hjälp av vilka man kan definiera den som
säljer varan eller tjänsten.”
I litteraturen beskrivs varumärket som så mycket mer än bara ett märke
eller symbol. Enligt Kolter, Wong, Saunders och Armstrong (2005) är varumärket något mer än bara ett namn och symbol. De beskriver kunden
som en viktig del i varumärket. Kundens uppfattningar och känslor för en
produkt representerar varumärket. Det finns i kundens medvetande.
Begreppet varumärkeskapital används i samband med varumärket. Detta
beskrivs enligt Aaker (2010) som: ”…alla de tillgångar som är kopplade till
varumärket och som tillsammans skapar ett värde genom exempelvis en
produkt eller den service som företaget erbjuder.” Det finns fyra olika huvudtillgångar som skapar ett värde i varumärket. En av dessa är den medvetenhet som finns för varumärket vilket syftar till hur stor del varumärket
har i kundens medvetande. Andra tillgångar är den lojalitet kunden har för
märket samt den upplevda kvaliteten hos varumärket. Vilka associationer
kunden kopplar till ett varumärke är en form av tillgång (Aaker 2010).
Logotypen och den grafiska designen skapar inte varumärket men de hjälper till i den varumärkesbyggande processen (Rowley 2004, s 131–138).
Enligt Rowley (2004, s 131–138) finns det tre olika aspekter på ett lyckat
varumärke:
1.

”Varumärket är beroende av kunden och dess uppfattning.

2. Kundens uppfattning påverkas av de karaktäristiska värden som
finns hos produkten.
3. Dessa karaktäristiska värden bör hållas konsekventa.”
Rowley (2004, 131–138) beskriver varumärket som: ”… en komplex symbol
och att utmaningen är att utveckla en betydelse eller associationer som kan
kopplas till den. Dessa olika perspektiv på varumärket skapas hos kunden
som i sin tur bildar en varumärkesimage.”

1.2.11 Kommunicera varumärket via hemsidan
Rowley (2004) nämner att en hemsida kan kommunicera varumärket och
dess värden på olika sätt. Detta kan ske genom olika designelement på
hemsidan men funktionaliteten spelar också en stor roll. Logotypen är en
väldigt viktig del vid förmedlingen av varumärket och bör finnas på hemsidan. Designen av logotypen bör utgöra grunden för hur resten av hemsidan
ska utformas. Olika grafiska element som fotografier eller andra typer av
bilder speglar dess innehåll. Den visuella presentationen förmedlar varumärkets värden (Rowley 2004, 131–138).
Kommunikationen med kunden sker även med hjälp av texten på hemsidan enligt Rowley (2004). Tonläget i texten är avgörande för hur den tolkas
av andra och typsnittet bestämmer den stil som ska kommuniceras. Olika
färger och nyanser förmedlar olika saker och kombinationen av färger på16/62

verkar helheten av hemsidan. Grafiska element som webbknappar och
menylister kan med sin form skapa ett visst intryck. Det är viktigt att förmedla en korrekt bild genom hemsidans alla grafiska element eftersom det
även skapar en uppfattning om varumärket i sig (Rowley 2004, s 131–138).

1.2.12 Att skapa en hemsida
Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) påpekar att en hemsida
måste möta kundens förväntningar vilket är det mest väsentliga för att få
trogna kunder. Hemsidan ska vara lättläst och lätt att navigera på samt
ständigt uppdaterad. En hemsida bör attrahera genom dess design och
skapa tillräckligt med intresse för att få återkommande besökare. För övrigt
bör hemsidan även vara intressant, användbar och utmanande. Det är
framförallt värdet av innehållet på sidan som skapar ett intresse hos kunderna (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong 2005).
Enligt Kotler et al. (2005) är följande sju punkter väsentliga för att kunna
skapa attraktiva hemsidor:
•

”Sammanhanget i hemsidans layout och design

•

Sidans innehåll i form av text, bilder, ljud och video

•

Möjlighet för användare att kunna kommunicera

•

Anpassa hemsidan till användaren

•

Möjlighet till kommunikation mellan kunden och hemsidan

•

Att det finns länkar till andra relaterade hemsidor

•

Hemsidans förmåga att tillämpa internethandel”

Det är viktigt att konstant arbeta med användbarheten av hemsidan. Detta
innebär att sidan ska vara enkel att förstå och smidig att använda (Lantz
2011). Enligt Lantz (2011) kan många fördelar uppnås med hög användbarhet som exempelvis:
•

”En bättre uppfattning av e-butiken vid första intrycket

•

En positiv upplevelse ökar förtroendet för butiken

•

En enkel navigering gör att besökarna stannar längre

•

Kunderna behöver inte kontakta kundtjänst i lika stor utsträckning

•

En e-butik som skapar ett förtroende för kunderna samt erbjuder
en smidig betalning av varor kommer att ge ett ökat antal köp.”

En hemsida bör göras tillgänglig så att alla kan ta del av den. Designen av
hemsidan bör vara anpassad så att människor med olika förmågor och
förutsättningar samt funktionshinder har möjlighet att utnyttja den (Englund & Sundin 2008).
Att välja typsnitt och färg för webben
De typsnittsfamiljer som anses fungera bäst på skärm är linjärer eftersom
de har enklare former (Englund Hjalmarsson & Guldbrand 2009). Rakare
tecken kan bättre återges på skärm. Det finns inget typsnitt som är lättare
att läsa än andra vilket många anser. Detta påverkas endast av vad personen ifråga är van att läsa. Det varierar från person till person. Tester visar
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att det inte är någon större skillnad mellan antikvor och linjärer (Englund
& Sundin 2008). Linjärer som är att rekommendera för skärm är bland
annat Geneva, Arial, MS Sans Serif samt Helvetica (Hjalmarsson & Guldbrand 2009). Olika faktorer som kan påverka läsbarheten är teckengraden,
kontrasten och radavståndet i texten (Englund & Sundin 2008).
Många personer är färgblinda i Sverige och vid valet av färg är detta viktigt
att ha i åtanke enligt Englund och Sundin (2008). Den bästa läsbarheten
kan uppnås med maximal kontrast vilket innebär svart på vitt. Detta kan
dock skapa en bländande effekt för personer med läs- och skrivsvårigheter
samt synsvaga (Englund & Sundin 2008). Englund och Sundin (2008)
påpekar att en mönstrad bakgrund kan ge en sämre kontrast. Färg kan
användas till att bl.a. markera ord i text. Dock bör blått och lila undvikas i
text eftersom dessa färger kopplas ihop med länkar. Det är viktigt att sidan
ger ett harmoniskt intryck och därför bör antalet färger inte vara alltför
många (Englund & Sundin 2008).

1.2.13 Research och informationsinsamling
Cullen (2005) beskriver researchen och insamling av information som en
del i designprocessen. Det är viktigt att få en helhetsbild över situationen
med hjälp av uppdragsgivaren för att kunna börja arbeta på ett bra sätt.
Genom att först göra en analys kan viktig kunskap införskaffas och det
kommer senare att påverka den slutliga designen. Bra förberedelser innan
arbetet börjar har större chans att leda till ett bra resultat. Dock är inte
enbart uppdragsgivarens information tillräcklig utan den bör kompletteras
med egen research och informationsinsamling för att kunna skapa en djupare förståelse kring projektet (Cullen 2005, s 30).
Uppdragsgivaren
Det material som företaget tillhandahåller bör undersökas närmare samt
om det finns någon kommunikationsstrategi i dagsläget, alltså hur företaget kommunicerar med sina kunder enligt Cullen (2005). Detta ger en bild
av hur företaget framställer sig själv gentemot dess kunder. Företaget bör
klargöra vad som de anser är bra respektive dåligt med den nuvarande
kommunikationen i form av det grafiska materialet samt vad som ska uppnås med den nya kommunikationen. Företaget bör svara på vilket material
som ska prioriteras. För att kunna skaffa en bättre helhetsbild av företaget
och kunna ta reda på vad uppdragsgivaren har för syn på design kan det
vara en fördel att se över de material som företaget anser ha varit lyckade.
Det är framförallt viktigt att uppdragsgivaren kan känna sig delaktig under
hela designprocessen (Cullen 2005, s 31).
Konkurrenterna
En annan viktig del i research och informationssökningen som nämns av
Cullen (2005) är att göra en analys över hur konkurrenterna väljer att
kommunicera genom deras grafiska material. Att skapa sig en förståelse
över hur konkurrenterna väljer att marknadsföra sig kan ge riktlinjer för
hur designen borde se ut samt för att kunna undvika att kopiera en konkurrent. Designen bör vara anpassad till marknaden samtidigt som den ska
kunna attrahera kunderna. Alla förberedelser såsom research och informationssamling har en stor betydelse för att kunna uppnå det bästa resultatet
(Cullen 2005, s 31).
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1.2.14 Konkurrenternas logotyper
De företag som uppdragsgivaren anser vara dess konkurrenter valdes ut för
att användas i konkurrentanalysen. Alla utvalda företag har ett liknande
uttryck som Lyst Form strävar efter i det grafiska materialet.
I samband med konkurrentanalysen upptäcktes flera likheter bland dessa
utvalda logotyper. Alla logotyper är enkla, stilrena och har en ”handgjord”
känsla. Majoriteten av alla logotyper har svart text på vit bakgrund och
dessa består endast av företagets namn och saknar därför någon form av
symbol.
Följande sex logotyper valdes att granskas:
•

nygårds anna (http://www.nygardsanna.se): Svart text på vit bakgrund. Typsnittet är en serif i ”skrivmaskinstil”.

•

Ewa i Walla (http://www.ewaiwalla.se): Handskrivet typsnitt med
vit text på svart bakgrund, finns även med svart text.

•

olars ulla (http://www.olarsulla.se): Företaget använder sig av ett
typsnitt i form av en sans-serif samt en undertext i ett handskrivet
typsnitt. Texten är i svart på vit bakgrund.

•

NOA NOA (http://www.noa-noa.dk): Texten är i svart på vit bakgrund samt har ett serif typsnitt.

•

Emy Little (http://www.emylittle.se): Text i vitt på röd bakgrund.
Typsnittet är uppbyggt av bokstäver i korsstygn. Undertexten är i
kapitäler i form av ett sans-serif typsnitt.

•

Heart of lovikka (http://www.heartoflovikka.se): Text i svart på vit
bakgrund i ett handskrivet typsnitt. Undertexten är i kapitäler i
form av ett sans-serif typsnitt.

1.2.15 Fokusgrupper
En fokusgrupp kan definieras som en typ av gruppintervju som endast
används i ett forskningssyfte. Det är en metod för att samla in data genom
gruppinteraktion (Wibeck 2000). Att använda sig av mindre fokusgrupper
kan vara fördelaktigt vid diskussioner kring designförslag (Morgan 1998b,
s 14 se Wibeck 2000).
Att använda sig av fokusgrupper passar inte alltid studiens syfte. Innan
diskussionen med fokusgruppen utförs bör en noggrann planering genomföras (Wibeck 2000). Hela processen kan delas upp i fyra steg som består
av: planering, rekrytering, diskussionsledning samt analys (Morgan 1998b
se Wibeck 2000, s. 44). Hela processen bör utgå från den övergripande
forskningsfrågan för detta kommer att avgöra hur resten av arbetet kommer att läggas upp. Sammansättningen av gruppen påverkas även av forskningsfrågan (Wibeck 2000).
Strukturerad eller ostrukturerad
Enligt Wibeck (2000) kan fokusgruppintervjuerna vara strukturerade eller
ostrukturerade. Detta påverkas av hur pass mycket moderatorn får integrera med gruppen och styra över samtalet. Vid en strukturerad fokusgruppintervju styr moderatorn desto mer över gruppen. I den andra formen av
intervju får deltagarna själva föra diskussionen med varandra utan moderatorns inblandning. Syftet med den ostrukturerade formen är att få höra
vad deltagarna anser om ett visst ämne utan att det finns förutbestämda
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Figur 1. Konkurrenternas
logotyper.

frågor. I den strukturerade fokusgruppen har moderatorn rollen att styra
de specifika frågorna och gruppdynamiken (Wibeck 2000).
Sammansättning av fokusgruppen
Wibeck (2000) beskriver även att när grupperna sätts samman är det viktigt att utgå från hur mycket tid och resurser som finns tillgängligt. Analysen av materialet kan ta tid. Antalet fokusgrupper som behövs beror på
vilket ämne som studeras. Ett komplext ämne kan behöva fler fokusgrupper (Wibeck 2000). Det finns flera teorier över hur stor en grupp bör vara.
Gruppen bör dock inte vara för stor. Detta kan göra det svårare för att kunna utföra en bra diskussion. Antalet deltagare i fokusgruppen bör helst vara
mellan fyra till sex personer (Wibeck 2000). Deltagarna som väljs till fokusgruppen kan känna varandra sedan tidigare eller vara personer som
inte är bekanta sedan tidigare (Wibeck 2000).

1.2.16 Enkätundersökning
En enkätundersökning innebär att samma frågor ställs till ett stort antal
personer genom ett frågeformulär. Webbenkäter används allt oftare (Wikipedia 2012, april 6)[Internet]. I fortsättningen kommer personen som ska
besvara en enkät att benämnas som respondenten.
Webbenkäter
Det finns olika typer av enkäter och idag är det allt vanligare med webbenkäter. Respondenten går in på en angiven webbadress för att fylla i ett formulär som sedan skickas tillbaka (Dahmström 2005). Webbenkäter är en
fördelaktig undersökningsmetod vid bland annat kund- och medlemsundersökningar (Enkätfabriken 2010)[Internet]. Fördelen med webbenkäter
är att den kräver mindre tid än andra typer av enkäter samt att dataregistreringen sker direkt (Dahmström 2005).
Att genomföra enkätundersökningar är enkelt, billigt och en metod som är
mindre tidskrävande (Ejvegård 2003). Genom få resurser kan ett stort
underlag till arbetet samlas in (Björklund & Paulsson 2003). Frågorna kan
lätt jämföras och bearbetas (Ejvegård 2003). Enkäter är lämpligast att använda när allmänheten ska utfrågas angående frågor som inte kräver experter inom ett visst område (Ejvegård 2003).
Innan enkäten skickas bör den vara ordentligt genomarbetad och inte vara
alltför omfattande (Ejvegård 2003). En enkät ska inte ta längre än 10-15
minuter att genomföra, eftersom respondenten då kanske inte väljer att
slutföra enkäten (Dahmström 2005).
Formulering av frågorna
Det är viktigt att tänka igenom hur frågorna är uppbyggda så att de inte
kan tolkas på fel sätt (Ejvegård 2003). Resultatet påverkas till stor del av
hur pass bra frågeformuläret är utformat (Dahmström 2005). Frågorna bör
vara anpassade så att respondenten enkelt kan förstå frågan (Ejvegård
2003). Frågorna ska vara neutrala så att inte respondenten kan påverkas
eller på något sätt kan styras att välja ett visst svar. Prestigeladdade frågor
bör undvikas för att inte påverka någon att svara på ett visst sätt, det vill
säga hur deltagaren ”bör” svara. En annan regel är att en fråga inte ska
formuleras så att den innehåller två frågor i samma. Detta kan förvirra
respondenten som kan vilja svara ja på den ena frågan men nej på den
andra. Ett bättre alternativ är då att dela upp den frågan (Dahmström
2005).
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Språket som används ska vara korrekt, enkelt och lätt att förstå. Främmande ord eller fackuttryck ska undvikas. Frågorna bör inte ställas så att respondenten kan tolka dem på ett negativt sätt. En fråga får inte vara för
lång. Följande negerande ord som ”inte”, ”ej”, och ”aldrig” ska inte tas med
i en fråga. Att använda sig av alternativ som ska rangordnas kan vara svårt
för respondenten att genomföra och bör helst undvikas. Ett bra sätt att
testa sina frågor kan vara att läsa dessa högt för sig själv eller för en annan
person (Dahmström 2005).
Välja svarsalternativ
Svarsalternativen kan vara antingen fasta eller inga alls. Fördelen med
fasta svarsalternativ är att de är lätta att besvara och analysera. Öppna
frågor utan svarsalternativ passar bra när mer utförliga svar efterfrågas.
Nackdelen med dessa är att de är svårare att sammanställa och kräver mer
tid att granska. En annan negativ aspekt är dessa frågor uteblir oftare då
det kräver mer av respondenten då svaret måste vara mer uttömmande
(Dahmström 2005).
Fasta alternativ kan användas tillsammans med en öppen fråga för att ett
svar ska kunna motiveras. Alternativen bör även vara begränsade (Dahmström 2005). Svarsalternativen ska utformas så att respondenten alltid kan
göra någon markering av sitt svar. Det är då lämpligt att lägga till ett alternativ som exempelvis vet ej (Ejvegård 2003). Samma alternativ kan användas då respondenten kan vara osäker på svaret (Dahmström 2005).
Bortfall förekommer alltid
Bortfall förekommer alltid vid en enkätundersökning. Det finns två olika
typer som bör finnas i åtanke. Det är när respondenten inte svarar överhuvudtaget eller när en fråga inte har besvarats (Ejvegård 2003). Svarsfrekvensen är viktig för att kunna föra statistik över undersökningen. Svarsfrekvensen bör inte understiga 70 procent. Det finns många faktorer som
kan påverka svarsfrekvensen som exempelvis enkätens storlek och hur
förtroendegivande den verkar (Ejvegård 2003).
Utformningen av formuläret
Utformningen av formuläret är otroligt viktig och den bör vara snygg, tydlig och enkel. Respondenten ska inte uppleva några oklarheter i formuläret.
Antalet enkätdeltagare bör inte vara färre än 40 stycken för att kunna få en
tillförlitlig statistik (Ejvegård 2003).
En stor enkät som är väldigt betydelsefull och utgör en större del i en undersökning kan med fördel föregås av en testenkät. Testenkäten kan göra
att väsentliga fel i formuläret upptäcks (Ejvegård 2003).

1.2.17 Problembeskrivning
Företaget Lyst Form AB har ingen fast grafisk profil som ger ett enhetligt
utseende i det grafiska materialet. Företaget kommunicerar med kunden
genom internet samt återförsäljare och därför är det visuella utseendet
avgörande. En grafisk profil kommer därför att utformas utifrån företagets
identitet.
Företaget når sina kunder främst via en hemsida men även via återförsäljare och därför är det viktigt att veta hur verksamheten bör utvecklas genom
internet för att kunna nå ett större antal kunder. För att kunna skapa en
korrekt bild gentemot kunderna krävs det ett arbete kring varumärkesbyggande anpassat för webben. Företagets hemsida är den viktigaste delen i
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marknadsföringen och därför är det väsentligt att veta hur den framställs
på ett korrekt sätt.
Olika frågeställningar som ska behandlas i projektet:
•

Hur ska den grafiska profilen utformas för att spegla företagets
identitet utifrån målgruppens perspektiv?

•

Förmedlar den nya profilen rätt budskap till målgruppen?

•

Hur kan företaget arbeta med sitt varumärke på internet främst
genom hemsidan?

1.3 Projektmål och avgränsningar
1.3.1 Projektmål
Målet med detta examensarbete är att under en tioveckorsperiod skapa en
ny grafisk profil till uppdragsgivaren som utifrån företagets identitet samt
målgruppen för att förmedla ett korrekt budskap. Målet är även att utifrån
en teoretisk grund undersöka hur företaget kan arbeta med sitt varumärke
genom hemsidan och med hjälp av den nya framtagna grafiska profilen.
Resultatet ska visa att minst 60 procent av den potentiella målgruppen ska
kunna påvisa att det skett en förbättring av den nya profilen utifrån företagets identitet. Företaget vill förmedla följande genom den grafiska profilen:
•

Unik design med detaljer hämtade ur traditioner och folklore

•

Välgjort och kvalitativt hantverk

•

Hållbart och tidlöst mode

•

Miljömedvetenhet

•

Naturliga material

•

Enkelhet

1.3.2 Avgränsningar
På grund av den tid och de resurser som är avsatt för projektet måste arbetet begränsas. Målet är att ta fram en grafisk profil utifrån företagets identitet. Utifrån den grafiska profilen kommer en grafisk manual att skapas och
de trycksaker som det finns störst behov av. En layout för hemsidans startsida kommer att utformas, ingen programmering kommer att göras. Utformningen av hemsidan kommer att skapas med hjälp av den grafiska
profilen. Det kommer inte att tas någon hänsyn till innehållet på hemsidan
och det kommer inte att tas fram några texter. Det ska endast illustreras
hur den grafiska profilen bör appliceras. Den kommer inte att utvärderas
något närmare utifrån exempelvis dess uppbyggnad på grund av tidsbegränsningen.
I den visuella identiteten nämns företagsnamn samt slogan som viktiga
delar. Dessa delar kommer inte att behandlas något närmare i denna studie. I litteraturen beskrivs olika former av kommunikativa identiteter men i
detta arbete behandlas endast den visuella identiteten närmare.
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Endast en enklare form av en grafisk manual kommer att skapas som
kommer att innehålla riktlinjer för hur det grafiska materialet ska användas för webb och tryck. Den grafiska profil som kommer att tas fram till
företaget är i form av en logotyp, typsnitt och profilfärger. I den grafiska
manualen kommer därför endast riktlinjer för logotyp, typografi, profilfärger och grafiska element att illustreras. Övriga delar som en grafisk manual
bör innehålla kommer dock inte att presenteras. Det kommer inte att visas
hur den grafiska profilen ska appliceras på företagskläder och interiör. Den
kommer endast att appliceras på en layout för hemsidans startsida och på
några trycksaker som visitkort, klädlappar samt tygetiketter.
Endast en teoretisk del om varumärke, varumärkesbyggande på internet
samt hur kommunikationen sker via en hemsida undersöks. Detta kommer
endast vara en riktlinje samt ett underlag för hur företaget senare kan arbeta med sitt varumärke på internet. Inget varumärkesarbete kommer därför
att göras åt företaget.
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2 Metod
Det teoretiska underlaget till examensarbetet bestod av litteratur, internet
samt vetenskapliga artiklar. För att få ytterligare underlag analyserades
olika konkurrenter utifrån deras hemsidor för att kunna få ytterligare en
uppfattning om deras grafiska profiler. En enkätundersökning genomfördes för att få ett underlag till att formge den nya grafiska profilen. Målet
med denna datainsamling var att få en uppfattning av vad målgruppen
anser om den nuvarande profilen för att sedan kunna göra en jämförelse
mot den nya grafiska profilen. All denna information utgjorde grunden för
att påbörja ett designförslag till den grafiska profilen. Designförslaget analyserades av en fokusgrupp som bestod av ett antal personer vilka skulle
kunna vara potentiella kunder. Kritiken från fokusgruppen låg till grund
för den slutliga grafiska profilen. En sista undersökning av resultatet gjordes i form av ytterligare en enkätundersökning som utfördes av före detta
kunder samt personer som skulle kunna vara företagets målgrupp. Nedan
förklaras hela processen och dess delar mer utförligt.
2.1 Research och informationsinsamling
2.1.1 Möte med uppdragsgivaren
Hela examensarbetet började med ett möte hos uppdragsgivaren. Mötet
gav en inblick i företagets verksamhet och detta utgjorde grunden för hela
arbetet. Målet med mötet var att samla information till arbetet och få en
uppfattning om företaget och en förståelse kring problemet. Vägen till att
bilda en företagsidentitet går via den grafiska profilen och därför var det
viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om företaget.
Uppdragsgivaren började med att förklara sitt problem och bakgrunden
kring detta. Uppdragsgivaren berättade att företaget var i behov av en ny
grafisk profil för att kunna skapa en mer enhetlig bild av företaget. Det
klargjordes även under mötet hur arbetet skulle avgränsas och vad företaget skulle få hjälp med då tiden och resurserna var begränsade.
En genomgång gjordes av allt det nuvarande grafiska materialet. Detta var
viktigt för att kunna skapa en ytterligare förståelse över situationen. Den
nuvarande designen är avgörande för skapandet av den nya grafiska profilen, vilken kan ge en viss inblick av vad som bör tänkas på vid framtagningen av den nya designen. Uppdragsgivaren fick ge sina positiva och negativa
åsikter angående den nuvarande profilen och vad företaget ville åstadkomma med den nya. Detta var också en viktig del i designprocessen. All
information som samlades kunde ge en riktlinje i designprocessen. Efter
mötet kunde även målen med arbetet definieras.
2.1.2 Granskning av konkurrenterna
En annan viktig del i informationsinsamlingen var att göra en analys av
konkurrenterna. Eftersom företaget endast har sin verksamhet på internet
valdes analysen att göras utifrån konkurrenternas hemsidor. Efter att uppdragsgivaren vid mötet förklarat vilka som ansågs vara några av dess viktigaste konkurrenter valdes därför dessa sidor ut för att granskas närmare.
Konkurrenterna analyserades utifrån hur de valt att kommunicera med
deras kunder i form av det grafiska materialet. Eftersom en ny grafisk profil
ska tas fram granskades framförallt konkurrenternas val av typografi, färger samt deras logotyper utifrån deras hemsidor. Denna information kunde
senare ligga till grund för hur den nya grafiska profilen skulle utformas till
företaget.
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2.2 Litteratursökning
Målen med examensarbetet kunde klargöras och formuleras efter mötet
med uppdragsgivaren. Detta gjorde att sökning av relevant litteratur kunde
påbörjas för att införskaffa de kunskaper som krävdes för att kunna
genomföra arbetet. Litteraturen studerades i böcker och genom internet.
Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp av söktjänsterna Google Scholar
och Högskolan Dalarnas databas Summon Beta. Alla begrepp klargjordes
först för att kunna underlätta resten av arbetet. Litteraturstudien utgjordes
till en början av att skaffa en helhetsuppfattning över kunskapsläget samt
att få en större kunskap inom ämnet. Efter detta kunde mer specifik litteratur sökas. De sökord som användes för att hitta relevant litteratur var: ”visual identity”, ”corporate identity”, ”corporate visual identity”, ”visual identity system”, ”grafisk profil”, ”graphic profile”, ”grafisk manual”, ”graphic
profile”, ”color theory”, ”färglära”, ”typografi”, ”typography”, ”företagsidentitet”, ”logo”, ”logotyp”, ”logotype”, ”corporate visual identity”, ”customer
relationship management”, ”web site design”, ”brand”, ”online branding”,
”online marketing”, ”branding”.
2.3 Enkätundersökning av nuvarande profilering
Jag valde att rikta enkätundersökningen mot företagets målgrupp eftersom
deras åsikter var viktiga i designprocessen. Eftersom företagets identitet
ska speglas i den nya profilen krävs det att målgruppen kan påvisa detta.
Den första enkäten utformades för att få ett underlag för den nya grafiska
profilen samt en uppfattning om vad kunderna tycker om den nuvarande
designen och hur de upplever företaget.
I enkäten fick deltagarna besvara frågor utifrån fyra olika kategorier vilka
var: företaget, logotypen, typografi samt färg. Dessa kategorier valdes för
att få en god uppfattning av vad målgruppen anser om både designen och
företaget. Fokus låg främst på logotypen. Deltagarna skulle ha tillgång till
hemsidan för att kunna besvara frågorna. Frågorna formulerades efter
rekommendationer i litteraturen. Antalet frågor begränsades så att enkäten
inte skulle ta längre än 15 minuter att besvara.
Enkäten skickades till kunder som tidigare handlat av företaget samt till de
som skulle kunna vara dess potentiella kunder för att öka antalet deltagare
till enkäten. Dessa personer valdes ut med hänsyn till hur företaget beskriver dess målgrupp. Ett följebrev (se bilaga 1) skickades tillsammans med
enkäten där bakgrunden till undersökningen förklarades.
Frågeformuläret (se bilaga 2) var uppbyggt enligt följande:
1.

Vad associerar du företaget med? (Frisvar)

2. Vilken uppfattning får du av företaget? (Frisvar)
3. Fångar hemsidan ditt intresse? (Ja/nej/vet ej)
4. Vad anser du om hemsidans design? (Skala ett till fem)
5.

Övriga kommentarer om hemsidan. (Frisvar)

6. Vad associerar du logotypen med? (Frisvar)
7.

Anser du att logotypen är unik? (Ja/nej/vet ej)

8. Är logotypen lätt att komma ihåg och känna igen? (Ja/nej/vet ej)
9. Tilltalas du av logotypens design? (Ja/nej/vet ej)
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10. Är logotypen tydlig? (Ja/nej/vet ej)
11. Tycker du att logotypen passar företagets koncept? (Ja/nej/vet ej)
- Om inte, varför? (Frisvar)
12. Betygsätt logotypen från skala ett till fem.
13. Övriga kommentarer om logotypen. (Frisvar)
14. Utvärdera läsbarheten av texten från skala ett till fem.
15. Anser du att valet av typsnitt passar in på företagets verksamhet?
(Ja/nej/vet ej)
- Om inte, varför? (frisvar)
16. Vilka färger associerar du företaget med? (Frisvar)
Anledningen till urvalet i undersökningen att välja tidigare kunder var att
det redan fanns tillgängliga e-mail adresser till dessa personer som gjorde
arbetet mindre tidskrävande samt att dessa var i målgruppen. Enkäten
skickades till 55 personer. Enkäterna utformades i programmet Google
Docs med en enkel design för att inte kunna påverka deltagaren genom
denna på något sätt. Två påminnelser skickades ut för att minska eventuellt
bortfall eftersom den tillfrågade kan ha glömt att svara.
Resultatet av enkätundersökningen fick vara en utgångspunkt och riktlinje
för hur den grafiska profilen skulle formges (se avsnitt 3.1).
Se hela enkätundersökningen i bilaga 2. Ursprunglig hemsida visas i resultatdelen 3.1.1.

2.4 Framtagning av logotypförslag och profilfärger
Logotypen kunde börja utformas efter en grundlig research av företaget och
dess konkurrenter. Enkätundersökningen gav viktiga åsikter från målgruppen angående företaget och den nuvarande designen. Litteraturstudien var
även avgörande i framtagningen av designförslaget. All denna information
kunde ge ett tillräckligt underlag för att ta fram några förslag på logotyper
och profilfärger. Arbetet genomfördes utifrån uppdragsgivarens önskemål
och vad företaget vill förmedla samt genom föregående undersökningar.
Logotypförslagen och profilfärgerna togs fram utifrån det företaget vill
förmedla vilket är:
•

Unik design med detaljer hämtade ur traditioner och folklore

•

Välgjort och kvalitativt hantverk

•

Hållbart och tidlöst mode

•

Miljömedvetenhet

•

Naturliga material

•

Enkelhet
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2.4.1 Val av profilfärger
Valet av profilfärger baserades på tidigare enkätundersökning samt undersökningen av företagets konkurrenters hemsidor utifrån deras färgval. Profilfärgerna valdes utifrån det som företaget vill förmedla eftersom en färg
kan uttrycka en viss känsla. Valet av färgerna grundades även utifrån Amnéus (2010) olika frågeställningar (se avsnitt 1.2.6). Det var viktigt att få en
bra färgkombination vilket var avgörande vid valet av profilfärgerna.
2.4.2 Framtagningen av logotypförslagen
Logotypförslagen utformades utifrån Amnéus (2010) olika frågeställningar
(se avsnitt 1.2.5). Fem olika logotyper framställdes för att få en viss variation samt för att dessa skulle förmedla något olika känslor. Logotyperna
anpassades för att kunna fungera bra både i tryck och på webben. Till alla
logotyper valdes en enkel och tydlig design för att skapa en hög läsbarhet
samt för att dessa skulle fungera bra i både små som stora format. Det var
viktigt att logotypens färg och form anpassades för att kunna användas på
tyglappar till kläderna. Små detaljer kan vara svåra att framställa på tyget
samt att färgen skulle fungera på ett bra sätt tillsammans med tyget som
har en dovare färgton.
Företagets namn är Lyst form AB men den nuvarande logotypen består
endast av ordet Lyst. I det nya logotypförslagen valdes logotypen att
kompletteras med ordet form. Detta beslut togs utifrån den första enkätundersökningen där många var kritiska kring just företagsnamnet där
många inte riktigt förstod dess innebörd. Att använda även ordet form
ansågs vara ett komplement som förtydligade företagets inriktning.
Figur 2. De första
logotypförslagen.

2.5 Fokusgrupp
En undersökning i form av en fokusgrupp valdes att genomföras enligt den
strukturerade metoden. Denna metod ansågs vara mest lämplig för arbetet
samt att den rekommenderas vid framtagning av designförslag (se avsnitt
1.2.15). Diskussionen styrdes av mig som moderator som skulle leda samtalet med hjälp av ett antal fördefinierade frågor. Den strukturerade metoden
valdes då det var viktigt att få målgruppens synpunkter kring vissa frågor.
Fokusgruppens uppgift var att diskutera kring de olika logotypförslag som
presenterades utifrån några frågeställningar. Metoden utfördes enligt en
process som innehåller fyra olika steg vilka är planering, rekrytering, diskussionsledning samt analys (se avsnitt 1.2.15).
En grupp på fyra deltagare valdes ut vilket rekommenderas i litteraturen
(se avsnitt 1.2.14). Dessa bestod av personer i den potentiella målgruppen
som företaget vänder sig till. De hade ingen koppling till företaget sedan
tidigare men alla personer hade ett intresse för hantverk och miljö. Kvinnor
och män i olika åldrar valdes för att ge ett bredare perspektiv på ämnet. Till
gruppen valdes personer som kände varandra sedan tidigare. Följande
personer valdes ut för att delta i fokusgruppen:
•

Kvinna, 27 år, arbetande

•

Kvinna, 52 år, arbetande

•

Man, 26 år, arbetande

•

Man, 28 år, arbetande

Mötet började med en kort presentation om examensarbetet och uppdragsgivaren för att deltagarna skulle få en inblick i arbetet. Några fotografier
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togs från hemsidan för att kunna visa upp företagets produkter för fokusgruppen då dessa är en stor del av företaget.
Fokusgruppen fick diskutera logotypförslagen och besvara följande frågor:
•

Vad är bra respektive dåligt med logotypen?

•

Vilken känsla får du av logotypen?

•

Vilken av logotyperna anser du utmärker sig mest?

•

Vad anser du om profilfärgerna?

•

Vilken logotyp tycker du passar företaget utifrån orden enkelhet,
tidlöshet, hantverk och miljö? Varför?

•

Vilken logotyp gillar du bäst och varför?

Logotyperna presenterades för gruppen i färg. Färgen är en viktig del eftersom den förmedlar en känsla. Alla fem logotyper presenterades för att senare kunna arbeta vidare med dessa utifrån de åsikter som framkommit
under diskussionen. Se logotypförslagen i resultatdelen som visades inför
gruppen i avsnitt 3.1.2.
Hela diskussionen tog 30 minuter och valdes att spelas in samt kompletteras av ytterligare anteckningar under samtalet. All information analyserades och sammanfattades efter mötet med fokusgruppen för att kunna tilllämpa detta i arbetet.
Se sammanställningen av fokusgruppens synpunkter i avsnitt 3.1.2.

2.6 Presentation och omarbetning av logotypförslag
2.6.1 Presentation av logotypförslagen för uppdragsgivaren
Efter diskussionen med fokusgruppen presenterades alla logotypförslag för
uppdragsgivaren (se avsnitt 2.1.4). Hur framtagningen av dessa logotyper
gått till förklarades och valet av profilfärger motiverades. Uppdragsgivaren
skulle granska alla alternativ för att senare återkomma med ett svar med
önskemål om eventuella ändringar. Se kommentarerna av de respektive
logotypförslagen i resultatet, avsnitt 3.1.3.
2.6.2 Omarbetning av logotyp och profilfärger
Uppdragsgivaren ansåg att ingen av logotyperna kändes helt rätt för företaget. Logotypen och dess färger behövde omarbetas efter ett visst antal kriterier som hade definierats utifrån uppdragsgivarens kommentarer. En ny
logotyp samt vissa profilfärger arbetades därför fram utifrån dessa önskemål. I framtagningen av det nya förslaget var det även viktigt att inte helt
bortse från tidigare positiva och negativa kommentarer från fokusgruppen.
2.6.3 Godkännande av logotyp och profilfärger
Efter att ett nytt logotypförslag tagits fram presenterades det för uppdragsgivaren. Mindre justeringar fick göras innan uppdragsgivaren blev helt
nöjd med resultatet och kunde ge sitt slutliga godkännande av den nya
logotypen och profilfärgerna.
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2.7 Framtagning av en ny logotyp
2.7.1 Ändring av logotyp
Trots att den slutliga logotypen blivit godkänd fick ett nytt logotypförslag
arbetas fram eftersom att uppdragsgivaren fortfarande inte kände sig helt
nöjd. Den valda logotypen ansågs vara för detaljrik och utifrån denna synpunkt arbetades det fram en mer stilren och enkel logotyp.
2.7.2 Presentation av logotypförslaget
Förslaget presenterades för uppdragsgivaren som hade vissa synpunkter
och önskemål om ändringar. Utifrån dessa kommenterar gjordes några
justeringar av logotypförslaget.
2.7.3 Omarbetningar av logotyp
Efter att de sista justeringarna gjorts visades förslaget. Denna gång ville
uppdragsgivaren göra mönstret mindre kompakt och mer luftigt. Logotypen fick därför omarbetas en andra gång.
2.7.4 Godkännande av slutlig logotyp
Efter att det sista omarbetningarna hade gjorts kände sig uppdragsgivaren
nöjd med logotypen.
2.8 Grafisk manual anpassad för webb och tryck
Efter att en logotyp samt profilfärger valts kunde arbetet med att sammanställa den grafiska profilen påbörjas. Den valda logotypen och profilfärgerna fick vara utgångspunkten och skulle återspeglas i det resterande grafiska
materialet och den nya grafiska profilen.
En enklare grafisk manual valdes att tas fram för att företaget senare ska
kunna tillämpa den grafiska profilen på ett korrekt sätt i både webb och i
tryck enligt vissa riktlinjer.
Följande delar presenteras i den grafiska manualen:
•

Logotypen

•

Typografi

•

Profilfärger

•

Grafiska element

2.8.1 Logotypen i olika varianter
Den valda logotypen som hade tagits fram presenterades i den grafiska
manualen samt i ett antal olika varianter. En variant anpassades speciellt
till webben. Logotypen ska kunna anpassas på ett bra sätt och efter ett visst
ändamål. Den ska kunna fungera lika bra i webb som i tryck.
2.8.2 Typsnitt för tryck och webb
Typsnitt till rubriker och brödtext valdes utifrån att kunna fungera på ett
bra sätt i både tryck och på framförallt webben. Att välja typsnitt som fungerar för båda användningsområdena ger ett mer enhetligt uttryck samt att
det blir enklare för uppdragsgivaren att tillämpa. Ett typsnitt som innehåller flera olika varianter ökar möjligheterna för dess användning som samtidigt bibehåller ett enhetligt utseende. Det valda typsnittet skulle framförallt
vara funktionellt, tydligt och ha en bra läsbarhet. Ett typsnitt med rakare
tecken i form av linjärer är fördelaktigt att använda på skärm och utifrån
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detta valdes ett lämpligt typsnitt (se avsnitt 1.2.11). Det var viktigt att typsnitten gav rätt känsla utifrån det företaget vill förmedla och logotypen fick
också vara en utgångspunkt vid valet av typsnitt. Typsnitten valdes efter
dessa kriterier.
2.8.3 Profilfärger för tryck och webb
De slutliga profilfärgerna valdes utifrån uppdragsgivaren samt fokusgruppen och presenteras i den grafiska manualen. Avsnitt 3.1.5 beskriver mer
ingående hur dessa profilfärger valdes ut. För att kunna använda färgerna
på ett bra sätt i både webb och tryck presenteras alla i värdena PANTONE
samt hexadecimal.
2.8.4 Grafiska element
Olika grafiska element valdes att tas fram med utgångspunkt från det nya
framtagna grafiska materialet för det skulle följa i samma stil. De grafiska
elementen ska kunna användas i olika typer av grafiskt material. Dessa
element utformades och anpassades för att och skapa en röd tråd genom
hela profilen.
2.9 Skapa en layout för hemsidan
Den nya grafiska profilen applicerades på hemsidans startsida för att illustrera hur den skulle kunna användas. En hemsida kommunicerar varumärket på olika sätt och därför är det viktigt att hur den byggs upp genom
dess design och funktionalitet. När layouten skapades var det lika viktigt
att hemsidan skulle vara funktionell och lätt att navigera på. Startsidan
utformades med hänsyn till Kotlers, Wong, Saunders och Armstrong’s sju
punkter för att skapa attraktiva hemsidor (se avsnitt 1.2.11). Användbarheten av hemsidan är lika viktig vilket kan ge företaget många fördelar enligt
Lantz (2011). Detta var också viktigt vid utformningen. Se avsnitt 1.2.11.
2.10 Grafiskt material
Det grafiska material som skulle tas fram efter en överenskommelse med
uppdragsgivaren var att utifrån den grafiska profilen skapa visitkort, tyglappar samt klädetiketter.
2.11 Slutlig enkätundersökning av den grafiska profilen
En sista enkätundersökning genomfördes för att se om önskat resultat
uppnåtts utifrån målet med projektet. Den gamla samt den nya logotypen
presenterades i enkäten för att kunna göra en jämförelse mellan dessa för
att sedan utvärdera om det skett en förbättring av den nya grafiska profilen. En webbenkät skickades via e-mail till 65 personer som skulle kunna
vara företagets potentiella målgrupp samt till tidigare kunder. Frågorna
som formulerades skulle besvaras utifrån det som företaget vill förmedla
vilket är:
•

Välgjort och kvalitativt hantverk

•

Unik design med detaljer hämtade ur traditioner och folklore

•

Hållbart och tidlöst mode

•

Miljömedvetenhet

•

Naturliga material

•

Enkelhet
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Följande logotyper jämfördes i enkäten:

Profilen skulle granskas och jämföras utifrån följande påståenden:
•

Kvalitet

•

Unik design

•

Välgjort hantverk

•

Tidlöshet

•

Enkelhet

•

Omtanke för natur och miljö

•

Detaljer med ursprung i tradition och folklore

Logotyp nummer ett är företagets nuvarande och logotyp nummer två är en
av de nya som togs fram men dock inte den slutliga som valdes. Detta beror
på att enkäten hade hunnit skickas ut innan uppdragsgivaren sedan valde
att ändra sig. Resten av den grafiska profilen ändrades dock inte. Deltagarna fick ingen information om vilken som var den nya samt den nuvarande
logotypen. En påminnelse skickade för att minska eventuellt bortfall.
Målet med enkätundersökningen var att få ett svar på om den nya framtagna grafiska profilen uppnådde det uppsatta målet med hela examensarbetet.
Se hela frågeformuläret samt resultatet i bilaga 3.
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3 Resultat
3.1 Sammanställning av enkätundersökningen

Figur 3. Den nuvarande layouten av hemsidan.

Ovan visar företagets nuvarande hemsida. Logotypen visas i hemsidans
övre vänstra hörn.
Den första enkätundersökningen som skickades ut visade vad målgruppen
ansåg om företagets nuvarande grafiska utformning i form av dess logotyp,
typografi samt färger. Resultaten från enkäten redovisas i bilaga 1. Enkäten
visade även vilken uppfattning kunderna har om företaget idag utifrån dess
hemsida. Totalt tretton personer svarade på enkäten vilket blir 23,6 procent svarsfrekvens. Resultatet kunde senare användas som en riktlinje och
utgångspunkt i designarbetet. Se hela sammanställningen av enkätundersökningen i bilaga 2.
Det ord som företaget associeras med enligt målgruppen var hantverk,
kvalitet, tradition, natur och miljö. Den uppfattning som majoriteten hade
av företaget var positiv. Det saker som nämndes var bland annat personlighet, kvalitet, bra service och produkter. Det negativa som nämndes var att
det kändes som en hobbyverksamhet. Överlag var åsikterna och uppfattningen om företaget positiv.
Dock gav hemsidan ett sämre intryck. Det nämndes att hemsidan kändes
oprofessionell och hemsnickrad men det nämndes även att den utstrålade
en charm på grund av detta. Hemsidans navigering och struktur var svår
och rörig enligt många. Hemsidan fångade målgruppens intresse men de
ansåg att designen skulle kunna förbättras.
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Vad anser du om hemsidans design? X-axeln visar en skala från ett till
fem där 1=mindre bra och 5=mycket bra. Y-axeln visar antal personer.

Figur 4. Diagram över det sammanställda resultatet av frågan.

Logotypen associerades främst med enkelhet och lust. Det negativa som
nämndes ett flertal gånger kring logotypen var att den var intetsägande
angående dess namn och design. Det fanns ingen självklar koppling till
företagets verksamhet eller vad som säljs. Logotypen upplevdes varken
som unik eller minnesvärd. Diagrammet under visar målgruppens helhetsintryck av logotypen.
Betygsätt logotypen från skala ett till fem. X-axeln visar en skala där
1=mindre bra och 5 = mycket bra. Y-axeln visar antal personer.

Figur 5. Diagram över det sammanställda resultatet av frågan.

Angående typsnittet och texten på hemsidan var åsikterna delade. Flertalet
tyckte dock att dess läsbarhet var bra och att typsnittet passade företagets
verksamhet. Många upplevde dock typsnittet som oprofessionellt och skulle föredra ett annat.
Nuvarande typsnittet är Comic Sans MS:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890,.?+=()/&”!’De färger som förknippades med företaget var olika naturfärger som exempelvis beige, brun, grön, grått och vitt.
3.2 Framtagning av logotypförslag och profilfärger
Logotypförslagen samt profilfärger nedan togs fram som senare skulle diskuteras i fokusgruppen. Logotypernas färgval motiveras i slutet av detta
avsnitt. Alla förslagen gjordes enkla och stilrena utifrån företagets önskemål samt utifrån konkurrentanalysen. Hänsyn togs även till positiva och
negativa kommentarer från resultatet av enkätundersökningen. Ordet lyst
kompletterades därför med ordet form för att förtydliga dess innebörd.
Konkurrenternas logotyper hade en svart text på vit bakgrund samt en
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enkel och stilren form. Dessa logotypförslag gjordes därför i färg samt att
de på något sätt kunde ge tydliga associationer för att särskilja.
3.2.1 Logotypförslag
Logotypförslag 1. I detta förslag valdes ett enkelt men samtidigt originellt
typsnitt som påminner om växtlighet. För att förstärka denna känsla valdes
en grön nyans till hela logotypen.

Logotypförslag 2. Detta förslag togs fram för att ge en känsla av hantverk.
Därför skapades en ram kring texten i form av en söm. Tonplattan skulle
även likna en tyglapp som sys fast på kläder. Som typsnitt valdes en antikva
som inte skulle kännas för strikt. Dess något ojämna form ger en känsla av
ett ”tryck” eller stämpel vilket förstärker den handgjorda känslan.

Logotypförslag 3. Detta förslag togs fram för att ge en känsla av hantverk
och enkelhet. Till vissa bokstäver valdes därför ett typsnitt som ger associationer av sömmar.

Logotypförslag 4. Detta förslag togs fram för att ge en känsla av hantverk
och växtlighet. Illustrationer skapades i form av blommor och sömmar. Se
logotypförslag 2 för motivering av typsnittet.

Logotypförslag 5. Detta förslag skapades för att ge en känsla av hantverk
genom att använda en illustration i form av korsstygn. Mönstret skulle
även ge en association till fattigmansspetsen som företaget använder sig av
i tillverkningen. Typsnittet valdes för att få en handgjord känsla och kompletterades med en enklare form av ett sans-serif typsnitt för att skapa en
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viss seriositet. Denna logotyp utvecklades utifrån företagets nuvarande
logotyp.

3.2.2 Profilfärger
Profilfärgerna valdes med hänsyn till både konkurrenter och tidigare enkätundersökning. Konkurrenterna använder sig i överlag av diskreta färger
och därför valdes de bruna nyanserna. Färgkombinationen gjordes dock
annorlunda för att inte likna konkurrenterna för mycket. Utifrån resultatet
av enkätundersökningen valdes dessa profilfärger eftersom alla förutom
den blå kopplades ihop med företaget. Beige, grå, vit, brun och grön nämndes bland annat. Den blå nyansen valdes för att ge ett mer intressant och
oväntat uttryck.
Flertalet personer som deltog i enkäten nämnde olika naturfärger som de
associerade med företaget och därmed bland annat dessa. Två färger valdes
därför i jordnära toner som kan kopplas till naturen eftersom företaget är
miljömedvetet och använder naturligt framtagna material i sina produkter.
En ljus och en mörkare ton valdes för att skapa en kontrast. Den ljusare
tonen togs fram för ge en association av lintyg vilket är det material som
företaget använder i dess produkter.

Till logotyperna valdes en blå och en grön nyans. Färgerna valdes för att ge
ett modernt och fräscht uttryck mot de jordnära tonerna och inte vara för
förutsägbara. Samtidigt skulle dessa färger även utstråla harmoni och värme. Dessa färger ansågs vara ett bra komplement till de mer jordnära tonerna och kunde samtidigt associeras med naturen. Dessa färger valdes att
appliceras på samtliga logotypförslag.

3.3 Fokusgruppens kommentarer
Efter en sammanställning och analys av de kommentarer som framkom
under diskussionen med fokusgruppen kunde logotypförslag nummer fyra
anses som mest lämpligt till företaget och därför arbetas vidare med.
Kommentarerna av profilfärgerna var enbart positiva och de tyckte om
färgkombinationen.
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En sammanställning av fokusgruppens kommentarer:
Logotypförslag 1. Detta förslag gav fel känsla men den återspeglade naturen. Dock var det en i gruppen som ansåg att den var tilltalande och gillade
den organiska utformningen.
Logotypförslag 2. Detta förslag var den mest utmärkande och tilltalande
bland alla logotyper. Den gav rätt känsla och utstrålade glädje. Dock kändes den inte helt unik.
Logotypförslag 3. Detta förslag återspeglade inte företagets koncept. Logotypen kändes för kantig och modern.
Logotypförslag 4. Detta förslag ansågs passa företaget bäst utifrån orden
enkelhet, tidlöshet, hantverk och miljö. Den gav en rätt känsla och återspeglade natur och miljö samt att den ansågs vara originell och enkel.
Logotypförslag 5. Detta förslag ansågs inte återspegla företagets koncept.
Logotypen kändes för modern enligt vissa. Dock var det en deltagare i
gruppen som tyckte att den kändes tilltalande och gillade kombinationen
av de båda typsnitten.
3.4 Kommentarer från uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren gillade förslag nummer fem av alla alternativ mest. Dock
fanns det inget som kändes helt rätt. Angående den blå färgen fanns det en
tveksamhet och i kombination med den gröna färgen gav det ett för glatt
och ”poppigt” intryck. Färgerna kändes för trendiga och inte helt unika.
Uppdragsgivaren gillade dock den gröna, ljusa samt den bruna. Ett önskemål var att komplettera dessa färger med en nyans i guld som ger en känsla
av lyster.
Detta var uppdragsgivarens kommentarer om följande logotypförslag:
Nummer 1. Gav en organisk känsla med dess färg och form. Dock var den
lite odramatisk och slätstruken.
Nummer 2. Gav en för barnslig känsla. Den var snygg, tydlig och ”poppig”
men ansågs inte passa inte företaget och dess image.
Nummer 3. Logotypen gav en stilren känsla. Raksömmen kändes för barnslig men att det samtidigt gav ett särskilt uttryck.
Nummer 4. Ansåg att denna logotyp var trevlig och öppen men för gullig.
Associerades mer till barnkläder.
Nummer 5. Favoriten av alla alternativ. Typsnittet kändes som en kvist
vilket gav det en spännande och udda känsla. Gillade kombinationen av de
olika typsnitten. Mönstret i logotypen associerades till korsstygn och fattigmansspets.
3.5 Omarbetning av logotypförslag samt profilfärger
Efter att kommentarerna från uppdragsgivaren granskats skulle logotypen
omarbetas utifrån följande punkter:
•

Ändra färgerna i logotypen.

•

Arbeta utifrån formen och känslan i logotypförslag nummer fem.

•

Stilrent men med några detaljer.
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•

Få in mer känsla av natur, hantverk och folklore.

•

Skapa en kombination av det ”råa” men med samtidigt gracila och
böljande former.

•

Äkthet. Skapa en känsla av ”en tid som varit”.

•

Förmedla en känsla av ljus och skimmer.

•

Undvika associationerna till barn och barnkläder.

Nedan presenteras det nya logotypförslaget som arbetades fram utifrån
ovanstående punkter:

Figur 6. Det nya logotypförslaget.

Denna logotyp togs fram utifrån logotypförslag nummer fem vilken var den
som tilltalade uppdragsgivaren mest. I detta förslag valdes därför två olika
typsnitt att kombineras vilket även fokusgruppen påpekade tidigare kring
samma förslag. Det övre typsnittet valdes på grund av att det hade ett
mönster som liknade kurbits. Detta gjorde att det gav en känsla av natur,
hantverk, traditioner och folklore. Blommorna i det kantiga typsnittet med
seriffer gav en bra kombination av det hårda och mjuka som uppdragsgivaren önskade. Till den undre texten valdes ett sans-serif typsnitt med en
enklare form för att skapa en balans mellan de båda typsnitten samt för att
få en luftigare känsla.
Logotypen fick ett stilrent och enkelt utseende med några detaljer som
uppdragsgivaren efterfrågade. Den guldaktiga färgen valdes för att passa
bra till jordnära och gröna toner samtidigt som den utstrålade ett ljus och
en lyster. Det var lika viktigt att logotypens färg och form var anpassad för
att kunna användas på tygetiketter samt till det ljusa lintyget.
3.5.1 Förslag profilfärger
Följande profilfärger togs fram som förslag:

Figur 7. Förslag på profilfärger.

Valet av profilfärger baserades utifrån uppdragsgivarens samt fokusgruppens tidigare kommentarer som båda gillade de jordnära tonerna och den
gröna färgen. Enkätundersökningen och konkurrentanalysen gav också ett
underlag här för valet av färg. De jordnära färgerna samt den gröna behölls
men den blå färgen valdes bort och ersattes istället av en lila nyans som
passade bra ihop med resten av färgskalan. Denna hade till uppgift att
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sticka ut mot de resterande färgerna. Den guldiga nyansen togs fram för att
ge en känsla av lyster och detta var den färg som applicerades på logotypen.
De jordnära färgerna behölls för att kunna få en återkoppling till naturen
och lintyget. Dessa kompletterades av ytterligare en beige nyans för att
utöka alternativen samt att denna passade bättre att kombinera med vissa
av färgerna. Den gröna färgen gjordes klarare samt valdes att kompletteras
med en mörkare grön nyans. Dessa två färger togs fram utifrån tygprover
som fanns i företagets sortiment för att få en ytterligare koppling till företagets identitet.

3.6 Presentation och godkännande av förslag
Efter att det nya logotypförslaget hade presenterats ville uppdragsgivaren
endast göra en ändring av det undre typsnittet vilket ansågs vara för tunt.
En mindre justering gjordes av vissa profilfärger som ändrades något i dess
nyanser men i överlag var uppdragsgivaren nöjd med färgskalan. Efter att
de sista ändringarna gjorts kunde dessa förslag slutligen godkännas av
företaget.

3.7 Vald logotyp samt profilfärger

Figur 8. Vald logotyp samt
profilfärger.

Detta blev den valda logotypen samt profilfärgerna som godkändes av uppdragsgivaren. Resultatet har även grundats utifrån tidigare studier och
undersökningar i detta arbete. Uppdragsgivaren blev nöjd och ansåg att
den gav rätt känsla utifrån det företaget skulle förmedla.

3.8 Ändring av logotyp
Efter några dagar ville uppdragsgivaren ändra logotypen som ansåg att den
innehöll för många detaljer och därför fick en ny skapas. Framtagningen av
detta förslag baserades också på logotypförslag nummer fem men även den
föregående valda logotypen (se avsnitt 3.1.7). Till skillnad från logotypförslag nummer fem (se avsnitt 3.1.2) valdes ett likadant typsnitt till den övre
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texten och de båda texterna gjordes något fetare. Detta skapade ett mer
stilrent och enkelt uttryck. Mönstret i logotypen valdes att användas för att
kunna kopplas till fattigmansspetsen men dess linje gjordes något tunnare
än tidigare förslag. Samma färg behölls som i föregående logotyp eftersom
det inte fanns några synpunkter på denna.

Figur 9. Förslag 1.

3.8.1 Omarbetning 1
Logotypförslaget omarbetades efter vissa kriterier från uppdragsgivaren.
Mönstret i logotypen ansågs vara för hårt och kantigt och byttes därför till
något som gav ett mjukare intryck. Fyrkanterna i mönstret lättades upp
med cirklar.

Figur 10. Förslag 2.

3.8.2 Omarbetning 2
Eftersom mönstret tidigare kändes för kompakt gjordes ett större mellanrum mellan fyrkanterna samt cirklarna. Färgen i cirklarna samt i den nedre
texten gjordes i en ljusare nyans av den tidigare färgen för att skapa ett
mjukare uttryck.

Figur 11. Förslag 3.
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3.9 Slutlig logotyp

Figur 12. Slutlig logotyp anpassad för bl.a. tyglappar.

Figur 13. Slutlig logotyp
anpassad för webben.

Detta blev det slutliga resultatet som godkändes. Logotypen valdes att skapas i två olika varianter. Den övre kommer att användas främst på tygetiketterna. Den undre logotypen kommer att användas på hemsidan som
gjordes i den bruna profilfärgen. Problem uppstod med att kombinera dessa två användningsområden och därför skapades två varianter. En ljusare
variant krävdes för att passa till kläderna men den skulle vara för svår att
använda på webben och därför skapades en annan logotyp för detta ändamål.
3.10 Grafisk manual
Alla delar i den framtagna grafiska profilen sammanställdes i en grafisk
manual. Riktlinjer för typografi, logotyp, profilfärger och grafiska element
presenteras i denna. Folderns format är A65 och dess totala format är liggande A4. Se även den grafiska manualen i bilaga 4.
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3.10.1 Typografi
Optima regular valdes och ansågs vara lämplig till brödtext. Typsnittet
valdes för att passa bra ihop med logotypen. Detta typsnitt klassas som en
semi-sanserif och kan förklaras som en serif utan serifer. Eftersom detta är
ett typsnitt med rakare tecken fungerar den bra på både skärm samt i tryck.
Det var väsentligt att välja ett typsnitt som passar bra till längre texter.
Detta typsnitt ansågs även förmedla den rätta känslan utifrån det som företaget eftersträvar. Att välja en sans-serif skulle ge ett för modernt uttryck
och valet av denna blev en bra kompensation och gav en något äldre känsla
som uppdragsgivaren önskar. Optima finns i fem olika typvikter. Till rubrikerna valdes Optima bold.
Ett tredje typsnitt valdes som företaget skulle kunna tillämpa på text som
ska sticka ut lite extra. Typsnittet Heraculanum passade bra ihop med de
övre samt att det ger en känsla av naturen med dess ”kvistiga” form.
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3.10.2 Logotypen
Logotypen valdes att presenteras i fyra olika utföranden alltså i två varianter i färg, svartvit samt i negativ. Detta ska ge företaget möjlighet att anpassa logotypen utifrån användningsområde. Logotypens frizon presenteras även vilket innebär det utrymme som alltid ska finnas runt omkring.
Logotypen presenteras även med företagsorten och företagets slogan för att
visa hur dessa ska placeras i förhållande till logotypen. Se logotypen och
dess olika utföranden i bilaga 4.
3.10.3 Profilfärger
Alla sju profilfärger valdes att presenteras i följande värden: CMYK, RGB,
PANTONE samt hexadecimal. Se profilfärgerna i bilaga 4.
3.10.4 Grafiska element
Exempel på olika grafiska element presenteras och hur dessa kan tillämpas.

Figur 14. Olika dekorelement.

3.11 Layout för hemsidan
Ett förslag för hur företaget kan tillämpa den grafiska profilen på hemsidan, se figur 15. Hemsidans design gjordes med utgångspunkt från den
grafiska profilen. Hemsidan gjordes enkel och lättläst för att flertalet användaren ska kunna tillämpa den på ett bra och smidigt sätt. Navigeringen
förbättrades och gjordes enklare genom att använda ett fåtal webbknappar,
vilket gjorde sidan mer lättöverskådlig och lättare att förstå. Navigeringen
var något som nämndes som negativt på den nuvarande hemsidan. Naturen valdes att tas in för att spegla företagets miljömedvetenhet. Det var
viktigt att hemsidan skulle vara enkel men samtidigt ge ett bra och positivt
intryck samt kännas intressant. Textrutan ger en presentation av företaget
för att kunden snabbt ska kunna bilda sig en positiv bild av företaget. Typsnitten valdes för att kunna läsas bra på skärm. Färgerna valdes för att
spegla enkelheten som företaget eftersträvar. Helheten skulle ge ett harmoniskt intryck och därför valdes ett fåtal färger för att det inte skulle ge
ett plottrigt utseende. Det var viktigt att skapa en god kontrast för att ge en
bra läsbarhet och underlätta för personer med vissa svårigheter. Det var
viktigt att ge hemsidan ett professionellt utseende eftersom den förra inte
speglade detta.
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Figur 15. Den nya grafiska profilen applicerad på hemsidan.

3.12 Grafiskt material
3.12.1 Visitkort
Dubbelsidigt visitkort i formatet 90 mm x 50 mm.
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3.12.2 Pappersetikett till kläderna
Dubbelsidig etikett i formatet 90 mm x 50 mm.

3.12.3 Tyglapp på kläderna
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3.13 Resultatet av den slutliga enkätundersökningen

Enkäten besvarades av totalt 18 personer. Resultatet av enkätundersökningen visade en förbättring av den grafiska profilen utifrån företagets
identitet enligt 62,5% av den potentiella målgruppen. Denna uträkning
baserades endast utifrån logotypen. Totalt visar hela undersökningen en
klar förbättring av den nya grafiska profilen jämfört mot den nuvarande.
Uträkningen gjordes utifrån fråga ett till sju där deltagarna fick välja mellan de två logotyperna. Det totala antalet röster som respektive logotyp fick
räknades ihop och gjordes om till procentsatser.
Diagram 1 – Visar vilken logotyp som anses passa bäst utifrån företagets
identitet. Logotyp 1 är den nuvarande och logotyp 2 den nya.

Logotyp	
  1	
  
(37,5%)	
  
Logotyp	
  2	
  
(62,5%)	
  
Frågor om typsnitt och färger ställdes också men dessa frågor kunde inte
sammanställas tillsammans, vilket skulle ha gett ett missvisande resultat.
De andra frågorna presenteras därför i separata diagram.
Diagram 2 – Detta diagram visar att 76 procent valde det nya typsnittet
utifrån företagets identitet.

Alternativ	
  1	
  
(24%)	
  
Alternativ	
  2	
  
(76%)	
  

Diagram 3 – Detta diagram visar att 86 procent anser att de nya profilfärgerna speglar företagets identitet.

Ja	
  (86%)	
  
Nej	
  (11%)	
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4 Analys
4.1 Grafisk profil
Att ta fram en grafisk profil har visat sig vara en omfattande och en tidvis
svår process. Det sammanställda resultatet utifrån den slutliga enkätundersökningen kunde visa att företagets identitet speglades på ett bra sätt i
den grafiska profilen enligt målgruppen.
Det är viktigt att göra en grundlig research av framförallt företaget som är
uppdragsgivaren enligt Cullen (2005). Detta är väsentligt för att bilda sig
en uppfattning av företaget och dess identitet och sedan kunna bygga upp
en profil. En konkurrentanalys bör också göras i samband med informationssamlingen enligt Cullen (2005). Denna analys kunde ge en uppfattning om hur konkurrenterna väljer att framställa sig genom sin design.
Detta gav ett bra underlag för att kunna se hur designen ungefär borde se
ut men samtidigt få möjligheten att kunna särskilja den från konkurrenterna. Förarbetet är A och O i hela processen. Enligt Cullen (2005) ger ett bra
förarbete en större chans till att få ett bra resultat.
En annan typ av förundersökning gjordes i form av en enkät som skickades
till företagets tidigare kunder samt kunder som skulle kunna vara i den
potentiella målgruppen. Det var viktigt att även få en inblick utifrån kundernas perspektiv. Enligt Cullen (2005) anser det inte vara tillräckligt med
information från enbart uppdragsgivaren för att kunna skapa sig en djupare förståelse. Denna undersökning gav information hur kunderna uppfattar
företaget och dess design. Undersökningen kunde ge ett bra underlag för
hur den grafiska profilen skulle formges. Eftersom det är företagets målgrupp som i slutändan ska tilltalas av den nya grafiska profilen har dessa
personer varit viktiga under hela processen.
Den grafiska profilen bör byggas utifrån företagets identitet. Hinn och
Rossling (1994) nämner den grafiska profilen som en viktig identitetsbärare. Den nya profilen arbetades därför fram utifrån det företaget ville förmedla. Ett företag vill ju knappast uppfattas på fel sätt. Detta kan påverka
företaget negativt som exempelvis kan förlora kunder.
Det var därför viktigt att bygga den grafiska profilen i samband med flera
olika undersökningar för att kunna få ett så bra resultat som möjligt. Det
har visat sig vara väldigt gynnsamt att ta hjälp av andras åsikter under arbetets gång. Litteraturstudien gav kunskaper i hur en grafisk profil och dess
olika delar bör arbetas fram.
Målgruppens åsikter är viktiga då dessa personer har ett annat synsätt jämfört med en grafisk kunnig person. Detta har kunnat ge ett bredare synsätt
under hela designprocessen. Två olika metoder valdes att genomföras vilka
var en enkätundersökning samt en fokusgrupp. Båda metoderna kunde
bidra till arbetet på olika sätt för hela designprocessen.
Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper en metod som används för att samla
in data genom en gruppdiskussion. Metoden anses enligt Morgan (1998b, s
14 se Wibeck 2000) passa bra när designförslag ska diskuteras. Under processens gång var det viktigt att höra andras åsikter. Fokusgruppen fick
därför diskutera fritt kring olika designförslag utifrån vissa frågeställningar. Diskussionen gav bra konstruktiv kritik som kunde användas och ge en
vägledning under designprocessen. En till fokusgrupp hade kunnat skapas
för att ge ett ännu bredare perspektiv.
Att ta fram en logotyp utifrån uppdragsgivarens önskemål har varit utmanande. Det är många olika känslor som ska förmedlas samtidigt. Utma-
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ningen var att få in alla dessa delar men samtidigt göra den enkel som uppdragsgivaren önskade. Följande punkter skulle främst förmedlas:
•

Unik design med detaljer hämtade ur traditioner och folklore

•

Välgjort och kvalitativt hantverk

•

Hållbart och tidlöst mode

•

Miljömedvetenhet

•

Naturliga material

•

Enkelhet

I slutändan valde uppdragsgivaren att ändra sig angående logotypen som
blivit godkänd och därför fick en ny skapas som slutligen uppdragsgivaren
blev nöjd med. Detta visar hur svår denna process kan vara att ta fram en
grafisk profil. Att inte uppdragsgivaren blev helt nöjd från första början kan
bero på några faktorer. Kommunikationen är en viktig del under hela arbetets gång. Enligt Cullen (2005) är det viktigt att uppdragsgivaren är delaktig under hela arbetsprocessen, vilket betyder att kommunikationen likaså
är en väsentlig del under arbetets gång. En ännu tätare kontakt med uppdragsgivaren hade nog kunnat lösa detta samt att det i sin tur skulle spara
tid. Det hade varit bra att ha flera möten under processens gång. Eftersom
större delen av kommunikationen hölls via e-mail kan det ha varit svårare
att få fram det som egentligen skulle ha sagts. Logotypen som valdes först
ändrades på grund av främst praktiska skäl då den ansågs vara för detaljerad och det skulle kunna skapa svårigheter i att tillverka textillapparna.
Detta visar ännu en gång hur viktig kommunikationen egentligen är.
Kontakten med uppdragsgivaren hölls via e-mail eftersom det ansågs vara
det smidigaste sättet att hålla kontakten. Med tanke på tidsbegränsningen
skulle det vara svårt att få till flera möten samt att avståndet mellan varandra var även en annan faktor som gjorde det svårare att träffas. Dock
skulle en tätare telefonkontakt kunna underlättat i arbetet för att reda ut
vissa oklara punkter som kan vara svårt att förklara via e-mail.
Svårigheterna i att tolka andra på ett korrekt sätt och översätta den känslan
i designen kan vara väldigt svårt och det har varit en av utmaningarna i
processen.
Den tiden som det egentligen skulle ta att ta fram en logotyp tog längre tid
än beräknat. Detta beror nog främst på att uppdragsgivaren behövde mer
betänketid angående logotyperna vilket skiljer sig från en person med mer
erfarenhet och kunskaper inom ämnet.
Att en annan logotyp slutligen valdes istället kan därför ha att göra med att
beslutet som togs av uppdragsgivaren inte hann göras tillräckligt grundligt
från början.
En annan faktor som hade kunnat vara till stor nytta i processen är att använda även grafiskt kunniga personer som hade varit involverade i någon
form av undersökning. En lösning till detta hade varit att bilda en till fokusgrupp med dessa personer eller komplettera arbetet med en intervju.
Fler fokusgrupper kan användas enligt Wibeck (2000) beroende på hur
många det krävs för studien. De grafiskt kunniga hade kunnat ge flera viktiga synpunkter som inte målgruppen skulle kunna bidra med. Detta hade
kanske kunnat spara tid under designprocessen med tanke på den försenade tidsplanen samt att resultatet kanske hade blivit något annat. Det kan
vara bra att överväga detta alternativ till nästa gång vid en liknande undersökning.
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Folk som är involverade i företaget har känslomässiga band till företaget
och kan ha svårare att se saker objektivt. I ett mindre enmansföretag kan
den känslomässiga kopplingen bli större och viljan att få detta presenterat i
logotypen blir avgörande och det kan bli svårare att ta till sig av andras
åsikter.
Det slutliga resultatet visade att målet med examensarbetet hade uppnåtts.
Den grafiska profil som hade skapats speglade företagets identitet. Att ha
en grafisk profil har många fördelar men det krävs även att den tillämpas
på ett konsekvent sätt för att vara till nytta för företaget. Enligt Amnéus
(2010) kan en grafisk profil stärka varumärket. Detta leder i sin tur till en
stärkt position på marknaden som hjälper företaget att växa. En felaktig
användning av den grafiska profilen kan istället påverka företaget negativt
och göra att det upplevs som oseriös. Detta visar hur viktigt arbetet med
den grafiska profilen egentligen är.
4.2 Metodreflektion
4.2.1 Enkätundersökningar
Att använda enkätundersökningar i detta arbete ansågs mest lämpligt utifrån de begränsade resurserna. Enkäter är en metod som inte kräver så
mycket tid och resurser enligt Ejvegård (2003). Fördelen med denna metod
är möjligheten att kunna nå ett större antal personer på kort tid. Att välja
en annan metod skulle inte fungera i detta fall. Det kräver mycket tid att
samla in och sammanställa information och med hjälp av en webbenkätundersökning sker detta automatiskt vilket är en enorm fördel.
Den första enkäten skickades ut till 55 personer och den slutliga enkäten
till 65 personer. Dock svarade endast ett fåtal. Detta antal räcker dock inte
till för att kunna förlita sig helt på resultatet och föra tillförlitlig statistik
över undersökningen. För att göra detta krävs det minst 40 svarande enligt
Ejvegård (2003) men desto fler ger ett ännu mer tillförlitligt resultat. I en
framtida liknande undersökning skulle det vara lämpligt att försöka uppnå
detta antal.
Om enkäten hade funnits tillgänglig för deltagaren en längre tid hade det
eventuellt kunnat öka antalet svar men detta har tyvärr inte varit möjligt i
detta fall. Från och med då båda enkäterna skickades ut fick deltagaren en
vecka på sig att hinna svara. Det skulle därför vara lämpligt att öka längden
på hur länge enkäten ska finnas tillgänglig.
Olika typer av skärmar har olika upplösning samt färgåtergivning. Detta
kan ha påverkat bland annat logotypens utseende vilket kan ha förmedlat
ett annat uttryck samt känsla. Detta kan i sin tur påverka vad deltagaren
svarar. Ett annat alternativ skulle vara att deltagarna istället fick utföra
undersökningen på en utskriven enkät.
Beroende på vilka personer som väljs ut och som anses vara i den potentiella målgruppen kan tolkas olika vilket kan påverka urvalet och därmed resultatet. Det kan därför vara lämpligt att skicka ut enkäten endast till tidigare kunder. Enligt Enkätfabriken (2010) är webbenkäter en fördelaktig
undersökningsmetod vid kundundersökningar.
Enkäten rekommenderas att inte ta längre än 15 minuter att genomföra.
Den första enkäten kan ha varit för omfattande enligt vissa deltagare som
därför valt att avstå vilket leder till en minskning av antalet svarande. Detta
visar att 16 frågor med för många fria svarsalternativ är för många enligt
vissa deltagare. För att öka antalet svarande skulle personer kunna lockas
med exempelvis rabatter eller någon liten gåva för att delta. Detta kanske
leder till en ökning av antalet svarande men behöver inte betyda att den
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som utför enkäten gör det seriöst. Detta är svårt att veta vid speciellt webbenkätundersökningar.
Formuleringen av frågorna kan avgöra resultatet. Enligt Ejvegård (2003)
och Dahmström (2005) är det väldigt viktigt hur frågorna formuleras. Vissa deltagare kanske har upplevt en del frågor som oklara vilket kan ha gett
ett missvisande svar eller att deltagaren helt hoppat över frågan.
Anledningen till att det var endast ett fåtal svarande kan bero på flera faktorer. Vissa av de e-mail adresser som uppdragsgivaren uppgett kan vara
felaktiga. E-mail adressen kanske inte längre används.
I webbenkätundersökning finns det några nackdelar. Det är svårt att veta
vilka intentioner personen har när den väljer att delta i enkäten. Exempelvis kanske inte personen tar enkäten på allvar och väljer bara slumpmässigt
att kryssa i något svarsalternativ. Det är svårt att kontrollera detta via en
webbenkät och det är något som kan leda till ett missvisande svar. I detta
fall skulle intervjuer vara ett bättre alternativ där situationen kan kontrolleras på ett bättre sätt. Det går inte att förklara något för deltagaren om det
skulle uppstå frågetecken under utförandet av enkäten.
Beroende på urvalet av deltagare kan resultatet skilja sig åt. Detta betyder
att om en till enkätundersökning skulle genomföras vid ett senare tillfälle
kommer förmodligen resultatet att vara annorlunda.

4.2.2 Fokusgrupper
Fokusgrupper anses vara en lämplig metod kring diskussion av designförslag enligt Morgan (1998b, s 14 se Wibeck 2000). Denna undersökningsmetod passade därför väldigt bra vid detta tillfälle.
I hela processen var det viktigt att få andras åsikter angående den grafiska
profilen och speciellt från personer från målgruppen. Genom en diskussion
med en fokusgrupp kan viktiga åsikter framkomma. Denna metod kan ge
ytterligare information i tankesättet kring en viss fråga vilket inte hade
varit möjligt med en enkätundersökning. Gruppen kan genom en diskussion leda fram till en bra slutsats vilket kanske hade varit svårt vid exempelvis en intervju.
Sammansättningen av personerna till fokusgruppen kan påverka resultatet.
Alla människor är olika. Ålder, kön, kunskaper och erfarenheter skiljer sig
åt. Om personerna känner varandra eller ej kan vara avgörande för hur
diskussionen kommer att bli. När gruppen skulle sättas ihop valdes personer som känner varandra sedan tidigare vilket kan vara en fördel enligt
Wibeck (2000), eftersom personerna känner sig mer trygga med varandra
och då har lättare för att föra en bra diskussion.
Det kan vara lämpligt att sätta samman fler fokusgrupper för att kunna
jämföra dess olika resonemang. Grupper som sätts ihop av samma typ av
målgrupp kan ändå ha olika resonemang. Om resonemanget är detsamma
så är det bara positivt och kan styrka de synpunkter som kom fram i den
tidigare fokusgruppen. Att använda sig av olika personer som icke kunder,
kunder och grafiskt kunniga kan vara lika intressant att jämföra.
Antalet personer som deltar kan också påverka resultatet. I detta fall valdes
fyra stycken men resultatet kanske hade varit annorlunda om gruppen
bestod av sex personer. Ju fler personer desto fler viljor. Större grupper har
även en tendens att dela upp sig i mindre grupper och därför är det bra om
den inte är alltför stor. Enligt Wibeck (2000) bör deltagarantalet vara mellan fyra och sex personer.
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I denna undersökning valdes diskussionen att utföras enligt den strukturerade metoden för att få svar på ett antal färdigdefinierade frågor. Om gruppen hade fått tala helt fritt kanske det hade framkommit andra åsikter vilket hade gett ett annorlunda resultat. Risken är då att de frågor som är
relevanta inte kommer på tal. Det beror helt på vad som ska uppnås med
undersökningen.
I denna studie valdes personer i den potentiella målgruppen ut. Om gruppen istället hade bestått av grafisk kunniga personer kanske resultatet hade
blivit något annat.

5 Slutsatser
5.1 Slutsats av examensarbetet
Målet med hela examensarbetet var att skapa en grafisk profil utifrån företagets identitet. Den grafiska profilen beskrivs som företagets visuella identitet. Resultatet av den nya profilen visade en förbättring jämfört med den
nuvarande profilen. Resultatet visade även att den nya grafiska profilen
speglade företagets identitet utifrån målgruppens perspektiv och att den på
så sätt även förmedlade ett korrekt budskap vilket var målet med hela detta
examensarbete.
Företaget når sin målgrupp via hemsidan. Att målgruppen ska tilltalas av
designen är otroligt viktigt för att skaffa nya kunder och få dessa att återkomma. Detta visar vikten av den grafiska profilen och att den speglar företaget på ett korrekt sätt. Den uppfattning kunderna får av företaget är avgörande och den bilden skapas bland annat genom designen.
Det är lika viktigt att den grafiska profilen tillämpas på ett enhetligt och
konsekvent sätt om den ska vara till nytta för företaget. Detta är viktigt för
att företagets målgrupp ska skapa en positiv bild av företaget. Ett rörigt
intryck gör det nästan omöjligt att få någon uppfattning alls.
Att företaget i slutändan valde en annan logotyp visar svårigheterna som
kan uppstå i att ta fram en grafisk profil. Stor noggrannhet måste läggas på
alla delar i processen för att kunna få ett önskvärt resultat. Undersökningarna bidrar till en viktig del i arbetet. Dessa är viktiga för att få ett tillförlitligt och väl genomarbetat resultat. Varje person tolkar och uppfattar saker
olika vilket visar vikten av att skapa sig ett brett perspektiv.
Alla ovanstående faktorer påvisar hur viktigt det är med en bra och genomarbetad profil och att den förmedlar bilden av företagets identitet.
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Bilagor
Bilaga 1

Följebrev:
Examensarbete – enkätundersökning för Lyst form AB
Jag heter Anna Köpmans och studerar grafisk design på högskolan Dalarna
i Borlänge. Jag utför just nu ett examensarbete där jag ska skapa en ny
grafisk profil åt företaget Lyst form AB. Jag kontaktar dig för att du tidigare handlat av företaget eller att du är en person som skulle kunna vara en
kund i deras målgrupp.
Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde ta dig tid att besvara denna
enkät. Det skulle hjälpa mig otroligt mycket i mitt examensarbete.
Den här undersökningen utförs för Lyst form AB:s räkning och jag försäkrar dig att din email-adress inte kommer att användas till något annat ändamål.
Alla enkätfrågor besvaras anonymt. Ditt svar kommer direkt att sammanställas i en tabell.
Klicka på länken högst upp i meddelandet för att utföra enkäten. Enkäten
tar ca 15 min att genomföra.
Du behöver ha tillgång till Lyst forms hemsida för att genomföra enkäten.
Här är adressen: http://www.lystform.se/
Titta gärna runt lite på hemsidan innan du börjar svara på frågorna. Frågorna kommer att ställas om företaget, logotyp, text och färg.
Inga frågor är obligatoriska. Du har därför möjlighet att hoppa över frågor
men jag uppskattar om du kan besvara så många som möjligt.
Har du frågor kontakta gärna mig på anna.kopmans@gmail.com. Du kan
även kontakta Pernilla Hoffer Jansson som bedriver företaget Lyst form AB
på: lyst@lystform.se.
Tack på förhand!
Anna Köpmans, Högskolan Dalarna
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Bilaga 2

Enkätundersökning 1:
1. Vad associerar du med företaget?
Tradition, svenskt, kvalitet, hantverk, design, unik, lust, lantligt, bomull,
natur, miljö, dop, hemsnickrat, lin, naturmaterial, Dalarna, hemslöjd, design, kreativitet, jordnära, grått, stil, ordning, precision, bohemiskt, rogivande, mysigt, vackert, spets, klassiskt, gammeldags.
2. Vilken uppfattning får du av företaget?
Positiv, professionell, bra service, kvalitet, seriös, bra leveranstid, personligt, engagemang, hobbyverksamhet, noggrannhet, generositet, mindre
företag, unikt, ekologiskt miljötänk.
Angående produkterna: Litet utbud men väl valda genomarbetade produkter, bra produkter, fina och välarbetade artiklar, god design och vackra
produkter.
3. Fångar hemsidan ditt intresse?

Antal personer

Ja – 67 %

Nej – 33 %

Vet ej – 0 %

4. Vad anser du om hemsidans design? Skala ett till fem.
1 = mindre bra
5 = mycket bra

Antal pers.

Skala 1-5

5. Övriga kommentarer om hemsidan.
Svår navigering, mossigt och omodernt, ”hemsnickrat” utseende, rörigt
intryck.
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6. Vad associerar du logotypen med?
Lust, ljus, intetsägande, enkel, klar, tydlig, renhet, svenskhet, lugn, harmoni.

7. Anser du att logotypen är unik?

Antal personer

Ja – 17 %

Nej – 58 %

Vet ej – 25 %

8. Är logotypen lätt att komma ihåg och känna igen?

Antal personer

Ja – 15 %

Nej – 62 %

Vet ej – 23 %

9. Tilltalas du av logotypens design?

Antal personer

Ja – 58 %

Nej – 42 %

Vet ej – 0 %

10. Anser du att logotypen är tydlig?

Antal personer

56/62

Ja – 69 %

Nej – 23 %

Vet ej – 8 %

11. Tycker du att logotypen passar företagets koncept?

Antal personer

Ja – 38 %

Nej – 46 %

Vet ej – 15 %

Om inte, varför?
Ger inga associationer, associerar logotypen med lust, ordet säger inte så
mycket dock kan typsnittet ge ett personligt intryck, namnet i sig avslöjar
inget om produkten, ser ingen självklar koppling mellan företaget och logotypens utseende, logotypen i sig säger inte så mycket, osynlig
12. Betygsätt logotypen från skala ett till fem.
1 = mindre bra
5 = mycket bra

Antal personer

13. Övriga kommentarer om logotypen.
----14. Utvärdera läsbarheten av texten på sidan från skala 1 till fem.
1 = mindre bra
5 = mycket bra

Antal personer
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15. Anser du att valet av typsnitt passar in på företagets verksamhet?

Antal personer

Ja – 54 %

Nej – 31 %

Vet ej – 15 %

Om inte, varför?
Föredrar ett modernare och stilrent utseende, färgen kanske gör att texten
ser hemsnickrad ut, känns oprofessionell, typsnittet tar fokus från produkterna, ett enklare typsnitt skulle vara lättare att läsa, typsnittet känns
barnsligt och oprofessionellt.
16. Vilka färger associerar du företaget med?
Vit (5 stycken), beige (4 stycken), naturfärger (3 stycken), svart, grått (2
stycken), grön (6 stycken), brun (4 stycken), linnefärgat (2 stycken), pasteller (1 styck).
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Bilaga 3

Slutlig enkätundersökning:
Vilken logotyp anser du passar bäst utifrån följande påståenden.

1. Kvalitet.
Nr 1 – 50 %

Nr 2 – 50 %

2. Unik design.
Nr 1 – 29 %

Nr 2 – 71 %

3. Välgjort hantverk.
Nr 1 – 39 %

Nr 2 – 61 %

4. Tidlöshet.
Nr 1 – 38 %

Nr 2 – 63 %

5. Enkelhet.
Nr 1 – 53 % Nr 2 – 47 %
5. Omtanke för natur och miljö.
Nr 1 – 50 %

Nr 2 – 50 %

7. Detaljer med ursprung i tradition och folklore.
Nr 1 – 6 %

Nr 2 – 94 %

8. Vilket typsnitt anser du stämmer bäst överens utifrån angivna påståenden i fråga 1-7?

Alternativ 1 – 24 %
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Alternativ 2 – 76 %

9. Anser du att dessa färger stämmer överens utifrån ovan angivna påståenden i fråga 1-7?

Ja – 89 %
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Nej – 11 %
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