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Bandy uppfattas av sin målgrupp. Svaren från enkätundersökningarna låg sedan
till grund för en förnyelse av Borlänge Bandys logotyp då det framkommit att en
majoritet av Borlänge Bandys målgrupp ansåg att den behövde förändras. Genom diskussion med en fokusgrupp diskuterades förslag på en förnyad logotyp
och utifrån deras kritik skapades en slutgiltigt förnyad logotyp. I fokusgruppen
diskuterades även vilka typsnitt som passar att bli Borlänge Bandys nya hustypsnitt. Alla resultat som togs fram jämfördes och kontrollerades med hjälp av
teorin som framtagits. En utvärderande fokusgrupp kontrollerade sedan att det
önskade resultatet uppnåtts genom att jämföra Borlänge Bandys tidigare visuella
utseende med den nya grafiska profilen som skapats.
Resultatet blev en ny grafisk profil med tillhörande grafisk manual till Borlänge
Bandy innehållandes information om typografi, färger, logotyp, bildspråk, korrespondensmaterial, företagsprodukter och grafiska element. Om det grafiska
materialet hanteras konsekvent skapas igenkänning. Slutsatserna blev att den
nya grafiska profilen uppfattas som enhetlig och harmonisk enligt den utvärderande fokusgruppen bestående av Borlänge Bandys målgrupp.
Högskolan Dalarna
Postadress
Högskolan Dalarna, 791 88 Falun
Telefon
023-77 80 00
Hemsida
www.du.se

2/64

Thesis for Bachelor Degree
in Graphic Arts Technology
Title
Visual identity for Borlänge Bandy: Creation of a sports association’s visual identity
Keywords
visual identity; graphic identity manual; logotype; survey; typography; color;
bandy;
Authors
Charlotte Bergenfelz
Karolina Gustafson

Date
14 June 2012

Reg.nr
E4275GT

Course
Thesis for Bachelor Degree in Graphic Arts Technology (GT2031),
15 ECTS credits
Degree programme
Graphic Design, 180 ECTS credits
Company/Institution
Borlänge Bandy

Supervisor at company/inst.
Fredrik Remes

Thesis supervisor
Anna Skogbergs, asb@du.se

Examiner
Gustav Boklund, gbk@du.se

Abstract
Borlänge Bandy is a sports association based in Borlänge. Before this work took
place they had no visual identity. To help Borlänge Bandy create better perception, a visual identity was created. The goal was to create a visual identity supported by the target group’s views. To investigate the target group's opinions on
Borlänge Bandy’s visual appearance several surveys was conducted. These
formed the basis for a renewal of Borlänge Bandy’s logotype. Material to the
visual identity was analyzed in a focus group. This then led to an updated version
of the logotype along with graphic material. An evaluative focus group then
checked that the goal had been achieved.
The result was a new visual identity with associated graphic identity manual to
Borlänge Bandy that contains information about typography, colors, logotype,
visual identity imagery, correspondence materials, business products and graphic elements. If the graphic material is handled with consistency it will create
recognition. The conclusions were that the new visual identity is perceived as
unified, harmonious, and related throughout the manual.
Dalarna University
Postal address Dalarna University, SE-791 88 Falun, Sweden
Telephone
+46 (0)23-77 80 00
Website
www.du.se

3/64

Förord
Valet att skapa en grafisk profil åt ett företag var ett självklart val när vi
skulle välja ämne till vårt examensarbete. Att det blev åt en lokal sportförening var en utmaning för oss då vi inte är sportengagerade.
Tanken med arbetet var att hjälpa Borlänge Bandy med deras grafiska profil, samtidigt ville vi utöka vår kunskap om hur man skapar en grafisk profil
och all teori som ligger bakom.

Författarna vill tacka deltagarna på våra fokusgrupper: Camilla Bengtsson,
Agnes Forsell, Maria Matsson, Robin Nordberg, Björn Olsson, Ewa Persson, Johan Sälgström samt Sandra Widjeskog.
Ett stort tack vill vi också skänka till vår handledare Anna Skogbergs på
Högskolan Dalarna och till klubbchef Fredrik Remes från Borlänge Bandy.

I detta arbete kommer skribenterna, Charlotte Bergenfelz och Karolina
Gustafson, att benämna sig själva som ”författarna”.

Charlotte Bergenfelz
Karolina Gustafson
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1 Introduktion
1.1 Inledning
I dagens samhälle är det viktigt för företag att särskilja sig från konkurrenterna och skapa igenkänning. En grafisk profil (se avsnitt 1.2.1) hjälper
företag att ge ett enhetligt intryck och skapa konkurrenskraftighet. Genom
att företaget ger ett enhetligt intryck genom alla material så skapas därmed
igenkänning. Med en grafisk profil ökar graden av konkurrenskraften och
företaget får en chans att sticka ut bland konkurrenterna.
I dag har Borlänge Bandy ingen uttalad grafisk profil som de använder sig
utav. I och med att tränare och ledare inte behöver följa någon grafisk manual innebär det att de infoblad som de själva skapar kan se ut på olika sätt.
Detta ger i sin tur Borlänge Bandy en rörig varumärkesimage (se avsnitt
1.2.1). För potentiellt nya medlemmar blir Borlänge Bandy uppfattat som
spretigt, uppgav klubbchef Fredrik Remes och ordförande Hans Grandin
på Borlänge Bandy i en intervju den 15/2 2012. De vill därför synas bättre
och skapa igenkänning genom att använda sig av en grafisk profil, för att ge
ett mer enhetligt utseende genomgående i alla material.
Författarna av denna rapport har valt att arbeta med Borlänge Bandy för
att hjälpa dem att skapa en grafisk profil att använda i sitt dagliga arbete.
För att få en ökad förståelse för hur man skapar en grafisk profil kommer
författarna att arbeta med litteraturstudier, enkäter och fokusgrupper.
1.2 Bakgrund
1.2.1 Definitioner
Varumärkesimage: Gustafsson och Lindberg (2012) [Internet] skriver att
en varumärkesimage är hur kunder och andra intressenter uppfattar varumärket. Författarna kommer att använda sig av denna definition i denna
rapport.
Grafisk profil: Synonymer till detta som brukar användas är grafisk manual, visuell profil och identitetsprofil, men författarna kommer att använda sig av termen grafisk profil i denna rapport.
Serif: De små ”klackarna” på bokstäverna (Hellmark 2004, s 26). Seriftypsnitt är de som har klackar på bokstäver, sanseriftypsnitt är de som saknar
klackar.
X-höjd: Enligt definition på Nationalencyklopedin är det höjden på gemena
bokstaven x. (2012) [Internet]
1.2.2 Borlänge Bandys historia
På Borlänge Bandys hemsida (2003) [Internet] står det att Borlänge Bandy
är en sammanslagning av de två föreningarna Borlänge BK och Stora Tuna
IK. Det var de två bandyledarna Göte Berglund och Henry Allansson som
slog ihop sina två föreningar när antalet bandyklubbar i Dalarna minskade.
Logotypen som Borlänge Bandy använde innan detta examensarbete ägde
rum ses till höger (se figur 1).
Enligt klubbchef Fredrik Remes på Borlänge Bandy, i en intervju den 17/4
2012, slogs de två föreningarna ihop 1981. I samband med hopslagningen
fick Borlänge Bandy sin nya klubblokal belägen ca en mil utanför Borlänge.
Remes menar att flytten till en lite svåråtkomligare plats kan spela in på
deltagarantalet. Remes uppger också att deltagarantalet faktiskt minskat
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Figur 1. Borlänge Bandys
logotyp innan examensarbetet.

något i samband med flytten, men han påpekar också att det allmänna
bandyintresset har minskat så det även kan vara av den orsaken. Antal
medlemmar i Borlänge Bandy var när detta arbete skrevs drygt 500 enligt
Remes. Medelåldern på medlemmarna är 35 år, och åldersspannet är väldigt brett. Könsfördelningen är kvinnor 29 % och män 71 %. Bland de
kvinnliga medlemmarna är över hälften över 41 år, medan knappt 40 % av
de manliga medlemmarna är över 41 år. Bland båda könen har åldersgrupperna 7-12 år, 13-20 år samt 21-40 år de största medlemsantalen bortsett
från åldersgruppen 41+. Enligt Remes består Borlänge Bandys målgrupp
både av befintliga medlemmar och av personer utan anknytning till Borlänge Bandy som potentiellt kan bli nya medlemmar.
1.2.3 Grafisk profil
Den kanske största delen av ett företags varumärkesimage är visuell (Dahlén 1992, s 18 f). Den grafiska profilen bör vara enhetlig, för det är denna
som sedan blir identisk med ”avsändaren”, det vill säga företaget (ibid.).
Genom en enhetlig profil och upprepning av specifika element sprids den
grafiska profilen i stor grad (Dahlén 1992, s 14).
Lipe (2006, s 13-23) beskriver tio budord om varför ett företag bör använda
sig av en grafisk profil. Lipe menar att varje kontakt en potentiell köpare
får med företaget är en så kallad touchpoint. Varje touchpoint skapar sedan
företagets identitet. Denna identitet måste vara konsekvent, och utseendet
måste vara genomgående i visitkort, infoblad, kuvert och hemsida. Används detta konsekvent leder det till igenkänning, en mer professionell
image samt konkurrenskraftighet (ibid.).
Enligt Bergström (2009, s 267) har ett företag tre profiler; en individuell
profil, en miljöprofil och en visuell profil – eller den grafiska profilen.
Bergström (2009, s 270) skriver att den grafiska profilen ofta ersätter det
personliga mötet. ”I många fall är det första intrycket avgörande för en
fortsatt positiv relation” skriver Olof Magnusson (1992, s 38). För att underlätta och stödja hanteringen av ett företags grafiska profil samlas ofta
alla reglerna i en grafisk manual (Bergström 2009, s 270). I den grafiska
manualen brukar följande fyra områden ingå: logotyp, företagsmärke, färg
samt mallar och regler (ibid.).
•

Logotyp. En bra logotyp har fem kriterier den bör uppfylla (se avsnitt 1.2.4). Det poängteras också att logotypens viktigaste egenskap är att den skall skilja sig från mängden (Bergström 2009, s
271).

•

Företagsmärke. Företagsmärken kan delas in i fyra undergrupper:
ideogram, piktogram, figurbild samt bokstavsmärke. Ideogram visar med en symbol själva idén med företaget, piktogram är en stiliserad och förenklad bild. Figurbilder symboliserar företagets verksamhet och bokstavsmärken består oftast endast av initialer eller
förkortningar (Bergström 2009, s 272).

•

Färg. Färgen som skall vara genomgående genom hela den visuella
profilen i företaget väljs ut av företagsledningen och formgivaren.
Eftersom olika färger ger olika känslor är det ett viktigt element i
den visuella profilen (Bergström 2009, s 272).

•

Mallar och regler. I den grafiska manualen finns även mallar och
regler. De berättar exempelvis hur brevpapper eller visitkort ska se
ut, hur logotypen får placeras och hur informationsmaterial ska utformas. Värt att påpeka är att regelverket inte bör vara alltför strikt
(Bergström 2009, s 275).
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Andra delar som brukar finnas med i en grafisk manual är enligt en artikel
av Minja Smajic på Cap&Design (2011) [Internet] bland annat bildspråk
och typsnitt.
•

Bildspråk. På Göteborgs Universitets sida (2012) [Internet] står det
att genom att använda sig av ett konsekvent bildspråk ökar graden
av igenkänning.

•

Typografi. Valet av hustypsnitt bör baseras på vilket behov det skall
möta (Heine 2005, s 283). Till brödtext bör ett sanserif- och ett
seriftypsnitt väljas (ibid.). Heine skriver ”Typsnitten ska vara lätta
att läsa och passa för typen av verksamhet, trycksakernas ämnen
och innehåll.” (2005, s 283). Till rubriktypsnitt kan ett typsnitt
som avviker från brödtexttypsnittet väljas för att verka profilskapande (ibid.). I lättlästa typsnitt har bokstäverna öppna inre former
och är tydliga (Heine 2005, s 48).

Hinn och Rossling (1994, s 124) beskriver att målen med en grafisk profil
är att skapa harmoni, samhörighet och särskiljning. Harmoni mellan alla
olika objekt som beskrivs i profilen, samhörighet mellan anställda på företaget samt särskiljning gentemot konkurrenter (ibid.). Hinn och Rossling
(1994, s 102) menar att en dokumentation av den grafiska profilen är nödvändig. Eftersom medarbetare på företagen kommer och går krävs det lättillgänglig dokumentation av den grafiska manualen för nya anställda att
följa (ibid.).
1.2.4 Logotyp
En logotyp är ansiktet utåt för ett företag. Ett företag vars logotyp speglar
företagets affärsidé är en logotyp som lever länge enligt Bergström (2009,
271). Den är utgångspunkten för företagets profil och helhetsintrycket som
sedan skapar en igenkänningsfaktor. För att lyckas skapa igenkänning av
en logotyp bör den skapas efter följande kriterier:
•

Vara lätt att känna igen (Bergström 2009, s 271).

•

Vara lätt att läsa (Bergström 2009, s 271).

•

Fungera i stora som i små teckengrader (Bergström 2009, s 271).

•

Fungera i en bestämd färg men även i enbart svart (Bergström
2009, s 271).

•

Vara tidlös (Bergström 2009, s 271) (Palotai, Cap&Design, 2010, s
39).

En bra egenskap hos en logotyp är om den går att uppdatera utan att man
behöver byta ut den säger Gábor Palotai (Cap&Design, 2010, s 39) i en
intervju med Per Torberger men den viktigaste egenskapen är att logotypen
är unik och skiljer sig från resten (Bergström 2009, s 271). En bra logotyp
tydliggör företagsnamnet och särskiljer effektivt ut den från konkurrenterna (Kaltala 1990, s 63).
Enligt Björn Kusoffsky i en intervju med Per Torberger är det bra med
några målsättningar att tänka på vid framtagandet av en logotyp. Till ett
företag ska en logotyp vara relevant och innehålla alla anknytningar som
företaget vill förmedla (Cap&Design, 2010, s 36). Den ska vara unik och
minnesvärd, logotypen ska också kunna fungera i alla miljöer och i företagets olika delar (ibid.). Texten i logotypen ska kunna läsas, det vill säga ha
en god läsbarhet, så ett typsnitt i sanserif passar. Logotypen ska skapas så
att den harmoniseras med företagets verksamhet och är då fri från trender
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för att kunna förbli tidlös. En ”finputsning” är allt som krävs för att hålla
logotypen fräsch och förnyad (Bergström 2009, s 271).
1.2.5 Företagsmärke
Bergström (2009, s 272) skriver att ett företagsmärke måste vara enkelt
och grafiskt tydligt. Det måste även vara särpräglat, tydligt både i stort som
smått och fungera lika bra i färg som i svartvitt. Dessutom måste företagsmärket vara användbart i alla sammanhang oberoende av material och
underlag (ibid.).
1.2.6 Färger
Färg kan vara funktionell, och det finns fem områden inom visuell kommunikation där färg bör användas, för att: attrahera, skapa stämning, informera, strukturera samt pedagogisera (Bergström 2009, s 256 ff).
Det sker mycket forskning inom färger och hur de uppfattas, tyvärr är
dessa undersökningar sällan vetenskapligt förankrade (Bergström 2007, s
6). Därför är det svårt att välja en färg som ger ett specifikt uttryck, exempelvis exklusiv och miljöanpassad, som alla känner lika inför. Färgforskningen kan ge vägledning och erfarenhet i valen av färg, men inga entydiga
svar finns (ibid.).
Pantone Matching System, eller PMS, är ett färgsystem som på ett exaktare
sätt kan översätta färgen från skärm till tryck (Gatter 2005, s 35 f) (Bann
1997, s 90). Då exakt färgåtergivning är väsentligt, till exempel i företagslogotyper, är det vanligast att använda sig av Pantone-färger (Ambrose &
Aono-Billson 2010, s 182). ”Pantone-färger förekommer ofta i ett företags
profilprogram och logotyp.” skriver Johansson, Lundberg & Ryberg
(2008, s 75). Dock är det ett problem att PMS inte kan översättas helt korrekt till CMYK så att färgen ser exakt likadan ut (Gatter 2005, s 127). Om
tryckeriet använder sig av sex färger i tryck, det vill säga CMYK + orange +
grön, så hävdar Pantone Inc. att över 90 % av färgerna överensstämmer
(Gatter 2005, s35 f). En fördel med att använda PMS-färger är att när
PMS-färgen väl översatts till CMYK så vet man att om man använder det
givna CMYK-värdet så kommer slutresultatet i tryck att bli det önskade
även om färgen inte ser korrekt ut på skärm (Gatter 2005, s 48). Barnard,
Berrill och Peacock (1994, s 4.11) skriver ”Where a company logo or ’house
colour’ is involved, however, it is important to check with the client first
on whether such tint matching is satisfactory.”.
1.2.7 Bildhantering
Niclas Schüler på designbyrån Curt (2011) [Internet] skriver att bilder är en
viktig del i den grafiska profilen, och man bör ha ett specifikt bildspråk.
Genom att använda sig av samma bildspråk konsekvent undviks förvirring
hos kunderna vilket annars hade varit en risk om olika typer av bilder använts i samma grafiska profil. Dessutom påpekar han att ett regelverk över
hur bilderna får se ut bör finnas tillgängligt för alla berörda på företaget
(ibid.).
1.2.8 Typografi
Hellmark (2004, s 25–33) förklarar att för en längre, löpande text ska vara
lättläst så bör man tänka på typsnitt, bokstavstorlek, radlängd och radavstånd.
•
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När man väljer typsnitt så lämpar sig ett seriftypsnitt bäst i brödtext och i stora textmängder (Koblanck 1997, s 27 ff) då ögat följer
seriferna (se avsnitt 1.2.1). ”De inre formerna i bokstäverna i goda
antikvatypsnitt är mer dynamiska och har en framåtsträvande
rörelse i läsriktningen” (Hellmark 2004, s 26). Däremot lämpar sig

sanseriferna bättre vid affischer, reklamblad och rubriker då dessa
ska kunna läsas från avstånd och då de är enklare i sin konstruktion, men de lämpar sig också till kortare texter såsom bildtexter
(Hellmark 2004, s 27) (Koblanck 1997, s 29).
•

När man bestämmer bokstavstorleken bör man tänka på att en text
i seriftypsnitt satt i 5-6 pt uppfattas som svårläst. Därför bör texten
vara mellan 10-12 pt eller 14-16 pt om texten riktar sig till läsare
med nedsatt syn (Hellmark 2004, s 27–28).

•

När det gäller radlängden bör den innehålla som mest 65 tecken på
varje rad (Hellmark 2004, s 31). Raden bör inte underskrida 35
tecken (ibid.).

•

Radavståndet anpassas efter typsnittet och bokstavstorleken, till
exempel om typsnittet har en stor x-höjd (se avsnitt 1.2.1) krävs det
mer luft mellan raderna för att undvika att texten ser för kompakt
ut (Hellmark 2004, s 32 f). Avståndet brukar i programvaror
automatiskt vara minst 120 % av typgraden (Heine 2005, s 23).

Läsbarhet i små grader. Heine (2005, s 23) anger att man läser bäst det
man är van vid att läsa. I dagstidningar är typgraden ofta 8–9 pt, medans
det i böcker och broschyrer ofta är 10–12 pt (ibid.). En sanserif har en fördel i att vara mycket läsbar även i små storlekar (Heine 2005, s 47). Den
kan vara satt i 4 pt men ändå vara läsbar, även vid tryck på tidningspapper
(ibid.).
1.2.9 Mallar och regler
Mallarna brukar innehålla information om radlängd, typgrad och radavstånd, utmärkningar i texten och rubrikernas layout (Heine 2005, s 23).
Förutom detta brukar även information om hur brevpapper eller visitkort
ska se ut, hur logotypen får placeras och hur informationsmaterial ska utformas ingå (Bergström 2009, s 275).
1.2.10 Igenkänning
Lisbeth Svengren skriver att vara igenkännbar gentemot andra beror på att
man är unik (Svengren 1995, s 114). Att vara lättidentifierad är väsentligt
då det handlar om att bli top-of-mind, det vill säga att vara det första företaget inom en viss bransch kunder tänker på. Ju tydligare ett företags logotyp är desto mer lättigenkännlig blir den (ibid.).
1.2.11 Enkäter
Enkäter passar enligt Ejvegård (2009, s 55) bra ”när vanligt folk skall utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak och åsikter.” Man når
genom enkäter många personer och svaren blir skriftliga vilket underlättar
tolkningen efteråt (ibid.). Svarsfrekvensen bör vara minst 80 % för att
undersökningen skall kunna räknas som statistiskt korrekt (Ejvegård 2009,
s 56).
Enkäter med färre än 40 deltagare ses ofta inte som statistiskt korrekta
(Ejvegård 2009, s 57) eftersom en enskild individs svar spelar mycket stor
roll procentuellt sett i resultatet. Därför bör man inte ange svaren procentuellt i resultatet när enkäten har färre än 40 deltagare, utan skriva i mer
flytande form (ibid.).
Det är skillnad på så kallade öppna frågor och slutna frågor. Slutna frågor
är de som använder sig av givna svarsalternativ, och öppna frågor låter
respondenten svara fritt. Slutna frågor används för att enklare kunna tolka
samt strukturera resultatet (Ejvegård 2009, s 55). ”De öppna svaren ger
mycket ofta vinklar om bristfällig frågeteknik, oklara svarsalternativ,
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helt missade frågeställningar o.s.v.” skriver Ejvegård (2009, s 58). De är
bra när utförligare svar av respondenterna efterfrågas (ibid.).
1.2.12 Fokusgrupper
Fokusgrupper består av en grupp människor som får diskutera ett givet
ämne under en viss tid (Wibeck 2000, s 9). Gruppen leds av en så kallad
moderator som fungerar som samtalsledare (ibid.). Halkier (2010, s 36)
anser att forskaren oftast själv fungerar som moderator. Han skriver också
”Det är ofta klokt att inte vara mer än två moderatorer för att inte tynga
deltagarna för mycket.” (Halkier 2010, s 37). Målet med fokusgrupper är
att gruppen skall få diskutera det givna ämnet fritt (Wibeck 2000, s 9).
Wibeck anser att fyra till sex personer är ett lämpligt deltagarantal i en
fokusgrupp (Wibeck 2000, s 50). Morgan (1997, s 6) skriver dock att han
anser att definitionen om fokusgruppers storlek inte alltid är relevant och
förtydligar: ”Who is to say when a groups is too large or too small to be
called a focus group”. Urvalet av deltagare till fokusgrupper kan vara analytiskt selektivt, det vill säga att ”man ska se till att få viktiga karakteristiska i förhållande till problemställningen representerade i urvalet” (Halkier 2010, s 25). Fokusgruppen bör dessutom varken vara för homogen
eller för heterogen (Halkier 2010, s 26).
1.3 Modell för designprocessen
Sless skriver i sin artikel i Information Design Journal (nr 3 2008, s 250258) om den så kallade informationsdesignsprocessen (se figur 2). Sless
anser att många grafiska designers tror att informationsdesign bara är en
liten del inom grafisk design. Han skriver att de ofta enbart fokuserar på
några få områden i processen (se figur nedan), nämligen prototyping och
implementing (Information Design Journal, nr 3 2008, s 256). Sless ger ett
exempel på ett företag som ökade sin produktivitet med 97 % genom att
följa alla steg i processen (Information Design Journal, nr 3 2008, s 253).
Han skriver att om man utelämnar steget ”benchmarking” så leder det till
fler upprepningar av tester och förfiningar vilket i sin tur leder till ökade
kostnader för projektet (Information Design Journal, nr 3 2008, s 254).
Utan att ha kunskap om läget kan man inte förutse resultatet, och man kan
dessutom inte undersöka eventuella förbättringar i efterhand (ibid.).

Figur 2. David Sless informationsdesignsprocess.

David Sless (2005) [Internet] skriver kortfattat om vad de sju stegen innebär.
•
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Scoping. Att man bland annat har ekonomiska, politiska, sociala
och tekniska faktorer i åtanke när man utformar material. Sless
(2005) [Internet]

•

Benchmarking. Går ut på att man utforskar det nuvarande läget
för att få bakgrundsförutsättningar och -fakta vilka sedan kan utvärderas gentemot resultatet i slutändan. (Information Design
Journal, nr 3 2008, s 254).

•

Prototyping/ designing. Att använda lämplig typografi, layout,
färger, struktur och språk på materialet. Sless (2005) [Internet]

•

Testing. Innebär att man testar hur det nyutformade materialet
tas emot. Sless (2005) [Internet]

•

Refining. Att förfina sin design och eliminera eventuella fel med
hjälp av lämplig typografi, layout, färger, struktur och språk. Sless
(2005) [Internet]

•

Implementing. Att man ser till att det nya materialet blir implementerat i produktionen. Sless (2005) [Internet]

•

Monitoring. Kontrollera att materialet fortfarande används med
gott resultat. Sless (2005) [Internet]

Denna modell valdes för att den ger möjligheten att utföra en begynnande
analys, och sedan ger den tid till designsteget och förfiningar i flera omgångar samt dessutom fås möjlighet att utföra en utvärderande undersökning i efterhand.
1.4 Projektmål och avgränsningar
Målet är att utreda hur Borlänge Bandy uppfattas av sin målgrupp idag,
och utifrån detta skapa en ny grafisk profil som gör att Borlänge Bandy
bättre uppfattas som enhetligt av målgruppen, det vill säga bandyspelare,
anställda och styrelseledamöter på Borlänge Bandy samt nya potentiella
medlemmar. För att utvärdera resultatet kommer en undersökning med
hjälp av en fokusgrupp att ske i slutet av detta arbete.
I den grafiska profilen som skapas kommer riktlinjer ges för vilka hustypsnitt och profilfärger de ska använda sig av. Det kommer att finnas riktlinjer för bildspråk, logotypens användning, proportioner och frizon, samt
förslag på visitkort, korrespondensmaterial och informationsmaterial.
De frågeställningar författarna av denna rapport utgår ifrån är:
•

Vad tycker bandyspelare och anställda på Borlänge Bandy samt potentiellt nya medlemmar och grafiskt kunniga om det visuella utseende företaget har idag (maj 2012)? Vill de förändra något? Vad i
så fall och varför?

•

Vad tycker bandyspelarna och de anställda på Borlänge Bandy
samt potentiellt nya medlemmar och grafiskt kunniga om logotypen? Vill de förändra något på den?

Det som kommer att avgränsas ifrån i arbetet är Borlänge Bandys hemsida.
Deras hemsida är i dagsläget rörig, men förhoppningen är att om Borlänge
Bandy använder sin grafiska profil även på hemsidan, så kommer de att
kunna förnya den själva.
Enligt Minja Smajic (2011) [Internet] kan det ibland vara bra att vara koncis i den grafiska manualen och lämna över ett överskådligt material. Annars finns risken att användarna struntar i att använda den grafiska manualen för att den är för omfattande. Därför kommer inget nytt företagsmärke
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att tas fram, utan fokus kommer istället att ligga på att undersöka hur målgruppen uppfattar logotypen och huruvida de vill förändra den.
1.5 Målgrupp
Rapporten riktar sig till grafiskt intresserade personer, men även sportklubbar och andra föreningar och organisationer som vill veta mer om hur
de skapar en grafisk profil samt hur de med hjälp av den kan öka sin igenkänning.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
För att följa Sless informationsdesignsprocess kommer enkätundersökningar att genomföras som motsvarar stegen scoping och benchmarking.
Ett designförslag kommer sedan att tas fram som motsvarar steget prototyping/designing. Med hjälp av en första fokusgrupp kommer stegen testing och refining att utföras. Implementing sker när det färdiga materialet
överlämnas till Borlänge Bandy. För att kontrollera att materialet fungerar
kommer en undersökning med hjälp av ytterligare en fokusgrupp genomföras för att motsvara steget monitoring.
Ett möte hölls den 15/2 2012 mellan författarna och klubbchef Fredrik
Remes samt ordförande Hans Grandin från Borlänge Bandy för att diskutera examensarbetet. Gemensamma mål sattes och bakgrundsfakta inför
arbetet lades fram. Efter några veckor hölls ett andra möte med Fredrik
Remes där material såsom logotyp samt medlemsstatistik gavs till författarna. På mötet diskuterades även inriktningen på arbetet ytterligare.
Resterande information samlades in enligt avsnitt 2.1.1 samt genom enkätundersökningar (se avsnitt 2.1.2). Detta låg sedan till grund för det designarbete som beskrivs under avsnitt 2.2.
2.1.1 Materialinsamling
Materialet om Borlänge Bandy fick författarna dels från Borlänge Bandys
hemsida och dels från Fredrik Remes.
Litteratur fann författarna via Högskolan Dalarnas bibliotek, elektroniska
böcker på Högskolan Dalarnas bibliotek Ebrary, tidskrifter, Google Schoolar samt Google Books.
Sökord som användes var: ”visual identity”, ”corporate image”, ”corporate
visual identity”, ”design management”, logotype timeless, ”logotype”,
”competitive analysis”, ”focus groups”, graphic manual, ”logo”, Pantone,
PMS, ”Pantone Matching System”, ”information design process”, visual
identity imagery, ”logotyp”, ”igenkänning”, ”konkurrentanalys”, ”konkurrensanalys”, ”konkurrenskraftighet”, ”visuell profil”, ”grafisk profil”, ”grafisk manual”, ”fokusgrupper”, ”företagsidentitet”, ”industriell design”, ”varumärkesimage”, ”färgantologi”, ”x-höjd”, ”bildspråk”, bildspråk grafisk
manual.
2.1.2 Enkätundersökningar
Eftersom ett verklighetsförankrat resultat med aktuella svar från Borlänge
Bandys målgrupp efterfrågades så valde författarna att utföra enkätundersökningar. Utifrån teorin om öppna och slutna frågor valdes en blandning
mellan dessa för att uppnå en bredd av åsikter med utgångspunkt i de
givna frågeställningarna. Genom att utföra enkätundersökningarna fick
författarna svar på sin fråga om vad folk med anknytning till Borlänge
Bandy samt potentiellt nya medlemmar har för åsikt om Borlänge Bandys
visuella utseende så som det såg ut i maj 2012.
Författarna utförde tre olika enkätundersökningar.
•
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Enkätundersökning (1a) om intrycket av Borlänge Bandys visuella
utseende så som det såg ut i maj 2012 för personer med anknytning till Borlänge Bandy.

•

Enkätundersökning (1b) om intrycket av Borlänge Bandys visuella
utseende så som det såg ut i maj 2012 för personer utan anknytning till Borlänge Bandy.

•

Enkätundersökning (2) genomfördes för att ta reda på om de potentiellt nya medlemmarna i målgruppen känner till Borlänge
Bandy och huruvida de sett något marknadsföringsmaterial från
dem.

På enkätundersökning 1a tillfrågades 16 medlemmar vilka var bandyspelare
från ett seniorlag på Borlänge Bandy över 15 år, samt av 15 anställda och
styrelseledamöter på Borlänge Bandy. Detta för att få in åsikter från flera
håll.
Undersökning 1b utfördes av 15 professionella (grafiskt kunniga) samt av
15 potentiellt nya medlemmar. De grafiskt kunniga var klasskamrater, och
de potentiellt nya medlemmarna var slumpmässigt utfrågade personer som
i centrala Borlänge. Detta för att för att få in åsikter både från de som har
kunskap om hur en grafisk profil bör se ut och från lekmän.
Undersökning 2 utfördes av 30 stycken personer som är potentiellt nya
medlemmar över 15 år slumpvist utfrågade i centrala Borlänge. Anledningen till att författarna valt att endast fråga personer över 15 år är på grund av
praxis enligt Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (2003) [Internet],
då tillstånd från målsman annars hade krävts.
Enkätundersökningarna gick till på så sätt att deltagarna fick ett varsitt
frågeformulär (se bilaga 1-3). De ombads sedan att välja det svarsalternativ
som stämde bäst in för dem. Författarna fanns sedan tillgängliga på plats
för eventuella frågor. Enkätundersökningarna samlades in och analyserades.
Resultatet av enkätundersökningarna gav svar på hur majoriteten tyckte,
men det fanns även möjlighet att kontrollera vad varje enskild grupp av
enkätdeltagare ansåg i specifika frågor.
2.2 Designarbete
Designarbetet med den grafiska profilen hanterade logotypen, färger, bildspråk, typsnitt samt mallar och regler. Författarna skapade ej något nytt
företagsmärke för Borlänge Bandy, utan valde att arbeta vidare med och
förnya logotypen som var i bruk innan detta examensarbete.
2.2.1 Förslag på förnyad logotyp till Borlänge Bandy
Enligt enkätundersökningarna ville några av de tillfrågade förändra logotypen. Detta ledde till att författarna tog fram sex nya förslag på en omarbetad logotyp (se figur 3). Förslagen diskuterades sedan i den första fokusgruppen (se avsnitt 2.3), och utifrån deras kommentarer togs ett slutgiltigt
förslag på en ny version av logotypen fram.
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2.2.2 Förslag på färger till Borlänge Bandy
Genom enkätundersökningar fick de tillfrågade svara om de tycker att de
färger som den ursprungliga logotypen hade passar för en sportförening.
De fick även ge förslag på nya färger om de ansåg att färgerna inte passar.
2.2.3 Förslag på bildspråk till Borlänge Bandy
För att ytterligare hålla den grafiska profilen konsekvent skapade författarna ett antal regler som tog upp hur bilder ska hanteras, och vad motivet på
bilderna bör vara.
2.2.4 Förslag på typsnitt till Borlänge Bandy
Utifrån teorin om typsnitt fanns några kriterier att följa. För brödtexttypsnittet skulle en serif med öppen, framåtsträvande inre form användas. I
rubriktypsnitt skulle en sanserif användas på grund av dess enkla konstruktion.
Valet på förslag till typsnitt utgjordes av studier i Arne Heines bok om typografi av Heine, samt av studier i Typografisk handbok av Hellmark. Sedan kontrollerades det att de utvalda typsnitten fanns tillgängliga på både
en Mac och en PC vid grundinställningen. Detta för att typsnitten säkert
skulle finnas tillgängliga för Borlänge Bandy utan att de skulle behöva köpa
typsnitten eller en användarlicens.
Sex förslag vardera på typsnitt för rubrik samt brödtext togs fram (se bilaga 10–11). Dessa diskuterades sedan i den första fokusgruppen vilket står
beskrivet under avsnitt 2.3. De typsnitt flest föredrog valdes sedan.
2.2.5 Förslag på mallar och regler
Förslag på mallar och regler skapades bland annat utifrån teorin i avsnitt
1.2.8 och 1.2.9 och de riktlinjer på värden som anges där. Typgraden till
brödtextens seriftypsnitt valdes till den enligt teorin lämpliga typgraden för
en brödtext. Det automatiska radavståndet som sker i de flesta ordhanteringsprogram valde författarna att behålla då det är det minsta rekommenderade avståndet. Radlängden sattes till den längd som maxantalet tecken
per rad tar upp med det valda typsnittet. Som utmärkande text valde författarna att ange den kursiva versionen i samma storlek av typsnittet. Författarna valde också att ha med regler för hur man ska behandla logotypen,
dess proportioner och frizon.
2.3 Undersökning med hjälp av en fokusgrupp
För att få ytterligare samt djupare åsikter än vad enkäterna gav möjlighet
till så sattes en första fokusgrupp samman. En grupp om fem personer
bestående av tre kvinnor och två män tillfrågades om de kunde ställa upp i
en fokusgrupp. Deltagarna kom från årskurs två och tre på programmet
Grafisk Design på Högskolan Dalarna. Deltagarna fick diskutera två typer
av material som författarna tagit fram: förslag på förnyad logotyp (se figur
3), samt förslag på typsnitt (se figur 4 och bilaga 10–12).
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Figur 3. Framtagna förslag till en förnyad logotyp.

Figur 4. Framtagna förslag på hustypsnitt till Borlänge Bandy.

I en timme fick deltagarna diskutera de två områdena. Författarna fungerade som moderatorer, men försökte att låta deltagarna föra samtalet
själva. De fick diskutera fritt kring förslagen på typsnitt och förslagen på
logotyper, men till hjälp gavs några stolpar och formuleringar deltagarna
skulle undersöka om de uppfylldes (se bilaga 9).
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2.4 Vidare arbete med logotypförslagen
Utifrån fokusgruppsdeltagarnas synpunkter arbetade författarna vidare
med logotypförslagen. Deras synpunkter kombinerades med åsikterna som
framkommit i enkätundersökningarna och därefter skapades ett slutgiltigt
förslag på förnyad logotyp (se figur 5).

Figur 5. Slutgiltigt förslag på förnyad logotyp till Borlänge Bandy.

2.5 Utvärderande undersökning med fokusgrupp
För att utvärdera det slutgiltiga resultatet av förslag på en ny grafisk profil
sattes en ny fokusgrupp bestående av tre kvinnor och två män samman.
Deltagarna var blandat både mellan grafiskt kunniga samt personer som
potentiellt kan bli nya medlemmar. De fick sedan diskutera:
1)

hur den nya grafiska profilen uppfattas, samt

2) om den grafiska profilen uppfattas som harmonisk och enhetlig.
I en timme fick deltagarna diskutera den grafiska profilen. Författarna
fungerade som moderatorer, men försökte att låta deltagarna föra samtalet
själva. De fick diskutera fritt, men bads utgå från orden harmoni och enhetlighet. Dessutom ombads de diskutera om det skett någon förbättring
gentemot Borlänge Bandys visuella utseende som de använde sig av i maj
2012.
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3 Resultat
3.1 Den grafiska profilen
I den grafiska profilen har författarna arbetat med logotypen, färger,
bildspråk, typsnitt samt mallar och regler. Logotypen har blivit förnyad,
profilfärger har valts utifrån enkätundersökningarna, hustypsnitt har valts
utifrån kommentarer från den första fokusgruppen (se avsnitt 2.3), samt
bildspråk, mallar och regler till den nya grafiska profilen har tagits fram
enligt teorin.
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Figur 6. Antal av de tillfrågade
bandyspelarna från enkät 1a som
vill förändra logotypen.

3.1.1 Kommentarer kring logotypen
Kommentarer och åsikter. Enligt resultatet från enkätundersökning 1a
ansåg majoriteten av de tillfrågade bandyspelarna att de inte ville förändra
något på logotypen (se figur 6). 13 av de tillfrågade bandyspelarna tyckte
att logotypen är attraktiv och tre svarade ”vet ej/ kanske” (se bilaga 4).
De tillfrågade anställda och styrelseledamöterna på Borlänge Bandy på
enkätundersökning 1a hade bara en svarsfrekvens på 40 % till skillnad från
de andra enkätundersökningarna som alla hade 100 % svarsfrekvens, så
några statistiska slutsatser kunde därför inte dras utifrån denna grupp.
Bland dessa kunde man dock utläsa att majoriteten tycker att logotypen är
attraktiv, samtidigt som 2/3 av de tillfrågade ville förändra något på logotypen.
Bland de potentiellt nya medlemmarna som blev tillfrågade i enkätundersökning 1b ansåg majoriteten att de ville förändra logotypen (se figur 7).
Även majoriteten bland de grafiskt kunniga ville förändra logotypen (se
figur 8). Hos de potentiellt nya medlemmar var resultatet blandat angående hur attraktiv de uppfattar logotypen; sex ansåg att de tycker logotypen
är attraktiv, fem svarade ”vet ej/ kanske” och fyra ansåg att den inte är
attraktiv (se bilaga 6). Bland de grafiskt kunniga ansåg elva att logotypen
inte är attraktiv, tre svarade ”vet ej/ kanske” och en av de tillfrågade finner
logotypen attraktiv (se bilaga 7).
Bland de potentiellt nya medlemmarna från enkätundersökning 1b ansåg
flera att logotypen ser ”retro” ut (se bilaga 6). Flera ansåg att den bör uppdateras och göras mer modern snarare än att förnya hela logotypen (se
bilaga 6). Flera av de grafiskt kunniga ansåg att den blå ”ramen” känns
överflödig och att texten ”BORLÄNGE – ST.TUNA BK” måste bli större och
tydligare (se bilaga 7). Övriga kommentarer var att det är för mycket detaljer samt att färgkombinationen bör ses över (se bilaga 7). Anställda och
styrelseledamöter på Borlänge Bandy svarade på enkätundersökning 1a
bland annat att texten ”Borlänge – St. Tuna BK” borde bli större alternativ
tas bort, och att färgerna behöver bli klarare samt att den orangea kunde
bli röd (se bilaga 5).
Majoriteten av de som ville förändra logotypen ansåg att texten ”Borlänge
– St. Tuna BK-”-texten skulle omplaceras och bli tydligare, samt att den
”blå rutan” kunde tas bort.
Nya färger till logotypen. Majoriteten av alla tillfrågade från
enkätundersökningarna ansåg att de färger som användes i den
ursprungliga logotypen passar för en sportförening (se figur 9–11).
Kommentarer angående färgerna var mestadels att de passar för en sportförening, då intrycket bland några av de tillfrågade var att många sportklubbar använder sig av just blått och vitt (se bilaga 7). Den orangea färgen
tyckte flera av de tillfrågade passade in av anledningen att bandybollar är
orangea (se bilaga 6 och7). Den blå färgen känns ”Borlängeblå” svarade en
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1b som vill förändra logotypen.
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Figur 8. Antal av de tillfrågade
grafiskt kunniga från enkät 1b som
vill förändra logotypen.
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10	
  
av de tillfrågade (se bilaga 6). Bland de kommentarer som lämnades av de
tillfrågade bandyspelarna från enkätundersökning 1a fanns bland annat att
färgerna är snygga och läckra, samt att de ser proffsiga ut (se bilaga 4).

5	
  
0	
  

Utifrån svaren på dessa enkätundersökningar valde författarna att behålla
samma färger, det vill säga blått och orange (se bilaga 4-6). Dessa blev även
de nya profilfärgerna (se avsnitt 3.1.3).
Läsbarhet i logotypen. Bland de tillfrågade bandyspelarna från enkätundersökning 1a ansåg 14 att logotypen är läsbar i alla storlekar och två
ansåg att den inte är det (se bilaga 4). Bland de potentiellt nya medlemmarna från enkätundersökning 1b ansåg 12 att den är läsbar, två svarade
”vet ej/ kanske” och en person ansåg inte att den är läsbar i alla storlekar
(se bilaga 6). Bland de tillfrågade grafiskt kunniga från enkätundersökning
1b ansåg nio stycken att logotypen inte är läsbar i alla storlekar, två svarade
”vet ej/ kanske” och tre av de tillfrågade ansåg att logotypen är läsbar i alla
storlekar (se bilaga 7).
Flera av de tillfrågade bland de grafiskt kunniga ansåg att texten ”BORLÄNGE – ST.TUNA BK” är lite väl liten och att texten försvinner lätt (se
bilaga 7). En av de tillfrågade ansåg att klubben bör framgå tydligare och
inte bara sporten (se bilaga 7).
Författarna valde att behålla det ursprungliga typsnittet till ”bandy”-texten.
Texten ”BORLÄNGE – ST. TUNA BK” ändrades till samma sanseriftypsnitt
som Borlänge Bandys nya hustypsnitt (se avsnitt 3.1.5) använder. För att
öka läsbarheten bestämdes att sanseriftypsnittet inte skulle underskrida 4
pt i logotypens minsta tillåtna storlek enligt teorin om att sanseriftypsnitt
kan vara läsbara ner till 4 pt. Därför motsvarar texten ”BORLÄNGE – ST.
TUNA BK” 5 pt när logotypen är i dess minsta storlek (se figur 12).

Figur 9. Antal av de tillfrågade
bandyspelarna från enkät 1a
som anser att färgerna passar.
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Figur 10. Antal av tillfrågade
potentiellt nya medlemmar från
enkät 1b som anser att färgerna
passar.
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Figur 12. Logotypen i dess minsta storlek.

3.1.2 Förnyad logotyp
Enligt teorin om logotyper (se avsnitt 1.2.4) så bör en bra logotyp vara tidlös och fungera i stora som små storlekar. Utifrån detta, samt utifrån
kommentarerna och svaren som gavs vid enkätundersökningarna, gjordes
förslag på förnyelse av logotypen (se figur 13 och bilaga 12).

Figur 13. Förslag på förnyad logotyp.
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Figur 11. Antal av de tillfrågade
grafiskt kunniga från enkät 1b som
anser att färgerna passar.

Dessa diskuterades sedan i den första fokusgruppen (se avsnitt 2.3). Kommentarer från fokusgruppens diskussion finns i bilaga 13. . Då flera i fokusgruppen gillade sköldformen på logotypen, samt för att det inte var en alldeles för omfattande förändring av logotypen, användes sköldformen som
grund. Med hjälp av fokusgruppens kommentarer skapades det slutgiltiga
förslaget på en förnyad logotyp (se figur 14) vilken kan ses nedan till höger.
I det slutgiltiga förslaget gjordes vingarna om så att de blev mer lika originalet och sedan arbetades det med typsnittet i ovankant samt färgerna.

Figur 14. T.v. Logotypen Borlänge Bandy hade innan detta arbete ägt rum, och t.h. det
slutgiltiga förslaget på en förnyad logotyp.

3.1.3 Profilfärger
För att behålla igenkänningen av logotypen och föreningen, samt för att
enkätundersökningarna (se figur 10 och 11) visade att färgerna var relativt
omtyckta bland de tillfrågade och att de ansågs passa till en bandyklubb,
beslutades att de ursprungliga färgerna skulle behållas (se figur 15).

Figur 15. Borlänge Bandys profilfärger.

För att möjliggöra en så korrekt färgåtergivelse som möjligt så valde författarna att ange profilfärgerna i flera olika färgsystem, inklusive PMS. Med
värden i flera färgsystem förenklas användningen av färgerna i flera medier.
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3.1.4 Bildspråk
För att samspela med det andra materialet i den grafiska profilen valdes att
hörnen på alla bilder skall vara rundade.

Figur 16. T.v. ses ett exempel på hur Borlänge Bandy hanterade bilder innan detta arbete
ägde rum. Till höger ses ett exempel på det nya bildspråket i bruk.

3.1.5 Hustypsnitt
Enligt diskussion i den första fokusgruppen bestående av grafiskt kunniga
beslöts vilka två typsnitt som kommer att bli Borlänge Bandys nya hustypsnitt (se figur 17). Sanseriftypsnitt till rubriker och bildtext blev Trebuchet MS. Som seriftypsnitt till brödtext valdes Cambria. Som motivering
på varför fokusgruppen gillade Cambria gav de att det var stiligast och
skönast att läsa. Trebuchet MS valdes för att det var avvikande från Cambria då det är tjockt samt att det ger ”umpf”. För ytterligare kommentarer,
se bilaga 13.
Figur 17. Överst ses rubriktypsnittet Trebuchet MS i 16 pt och nedan ses brödtexttypsnittet Cambria i 10 pt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789
Rubrik
	
  

Iniscipsus	
  
mostio	
  eius	
  sum	
  hilit	
  fugit	
  harciam	
  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ	
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö	
  
0123456789	
  
enimusti	
  totaturisquo.	
  Con	
  nos	
  volut	
  quo	
  
velende	
  stist,	
  quam	
  inisinissum	
  veils.	
  

Mellanrubrik
3.1.6 Grafisk manual: mallar och regler
De mallar och regler som författarna tog fram i arbetet med Borlänge Bandys grafiska profil ses nedan. De bör alltid följas för ökad
igenkänning.
Typografi (se figur 18). Rubrikerna sattes till sanseriftypsnittet
Trebuchet MS 20 pt. Mellanrubrikerna sattes med rubriktypsnittet
till 16 pt och underrubrikerna till 13 pt. Till brödtexten i längre
texter valdes seriftypsnittet Cambria i 10 pt. Som utmärkning i
brödtexten valdes Cambria kursiv. Bildtext sattes som Trebuchet
MS i 8 pt. Till kortare texter samt för läsning på skärm valdes Trebuchet 9 pt.

Iniscipsus	
  mostio	
  eius	
  sum	
  hilit	
  fugit	
  harciam	
  
ienimusti	
  totaturis	
  quo	
  eos	
  quuntion	
  nobitiae.	
  
Em	
  fugit,	
  quiae	
  eliqui	
  ut	
  ipsam	
  explatur	
  abo.	
  

Underrubrik
Ut	
  auditaque	
  ese	
  quis	
  molupti	
  onsecab	
  orate-‐
cum	
  es	
  exceatur	
  moluptatem	
  sumquis	
  trum-‐
qui	
  blabo	
  modipis	
  velense	
  stist.	
  
Bildtext
Ucil ium ut ad mo doles dolest qui dolenditat fuga.
Itae. Nequi aliquo molorep erferro. Musam volorep
erovit expliqu atiusa inus sequis andantem laceaqui
natur?

Raderna får maximalt vara 13 cm långa, vilket motsvarar den maximalt rekommenderade radlängden med Cambria 10 pt. Radavståndet sattes till 120 % vilket är det minsta rekommenderade radavståndet. Detta är
även det automatiska radavståndet i de flesta ordbehandlingsprogram.
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Figur 18. Hierarki för hustypsnitten.

Färger. De färger som fanns på logotypen från början behölls. De fick
värden i flera färgrymder, inklusive Pantone. Den blå färgen som valdes
fick även användas som rubrikfärg (även till mellanrubriker och underrubriker). Den blåa och den orangea färgen fick bli Borlänge Bandys nya profilfärger, samt fungera som grafiska element. Toningar i 20 %, 40 %, 60 %
och 80 % av färgerna kommer också att kunna användas som grafiska element.
Logotypen. Logotypens minsta storlek sattes till 30 mm på bredden och
27 mm på höjden (inklusive vingar). Dess proportion får aldrig avvikas
ifrån, samt den får aldrig förvrängas. Som frizon sattes bandybollens diameter som mått på x. På höger- och vänstersidan av logotypen skall avståndet till angränsande grafiska element, kanten på pappret etc. vara
minst 1 x, samt i ovan- och underkant skall frizonen vara minst 1,5 x.
3.2 Hur Borlänge Bandy uppfattas av sin målgrupp
Enkätundersökning 2 skulle ge bakgrundsinformation om hur Borlänge
Bandy uppfattades av de potentiellt nya medlemmarna i sin målgrupp innan detta arbete ägde rum. Enligt denna undersökning svarade 22 personer av de tillfrågade att de inte känner till Borlänge Bandy, fem svarade ja
och tre personer svarade ”vet ej/ kanske” (se bilaga 8). Bland samma tillfrågade svarade också 26 stycken att de inte sett något marknadsföringsmaterial från Borlänge Bandy (se bilaga 8). Endast tre av de tillfrågade
hade sett något marknadsföringsmaterial och en person svarade ”vet ej/
kanske” (se bilaga 8). Bland de som sett något av marknadsmaterialet var
åsikterna om huruvida materialet var snyggt ”helt okej”, ”nej” samt ”minns
inte” (se bilaga 8).
3.3 Utvärdering
Den första frågan som fokusgruppen fisk diskutera (se avsnitt 2.5) var hur
den nya grafiska profilen uppfattas. Den utvärderande fokusgruppen angav
att den nya grafiska profilen som författarna skapat gav en lättsammare
känsla. De sade att färgerna passar bra ihop, att logotypen är läsbar även i
den minsta storleken, och att hela utseendet känns mer modernt. De ansåg
att allting hänger ihop bättre och att det är en stadig röd tråd igenom allting. Fokusgruppen poängterade att mycket kommer automatiskt utifrån
det faktum att logotypen används mer enhetligt och konsekvent.
Den andra frågan som fokusgruppen skulle diskutera var huruvida den
grafiska profilen uppfattas som harmonisk och enhetlig. Utifrån orden
harmoni och enhetlighet som fokusgruppen diskuterade angav de att utseendet är behagligt att titta på. Den nya grafiska profilen känns ståtlig, och
det leder till ett mer seriöst och professionellt intryck och ett mer enhetligt
och genomgående utseende. De såg profilen som en klar förbättring utifrån
det material som Borlänge Bandy använde i maj 2012 som visades upp. De
tyckte också att det var bra att logotypen fick ta större plats med hjälp av
sin frizon och därmed syntes bättre.
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4 Analys
4.1 Analys av den grafiska profilen
Logotypen. Ansiktet utåt för ett företag består av logotypen, därför är det
viktigt att den speglar företagets affärsidé (Bergström 2009, 271). För att
undersöka vad Borlänge Bandys målgrupp, det vill säga anställda, bandyspelare, potentiellt nya medlemmar samt grafiskt kunniga ansåg om den
ursprungliga logotypen utfördes flera enkätundersökningar. Från spelare
och anställda och styrelseledamöter på Borlänge Bandy var åsikterna lika,
de var mestadels positiva till logotypens utseende. Hos de grafiskt kunniga
deltagarna på enkätundersökningarna ansåg däremot flera att logotypen
inte var attraktiv. Hos de potentiellt nya medlemmarna var åsikterna
spridda.
Utifrån detta verkar det som att de som har anknytning till Borlänge Bandy
och är vana vid att se logotypen frekvent är nöjda med den. Däremot hos de
som inte ser den ofta eller aldrig sett den tidigare så är åsikterna snarare
negativa. De med anknytning till Borlänge Bandy kanske ser den som en
självklarhet på grund av sin subjektivitet och analyserade den kanske inte
lika noga eller på samma sätt som de potentiellt nya medlemmarna som
hade mer objektiva åsikter. Både de grafiskt kunniga samt de potentiellt
nya medlemmarna svarade att de ville förändra logotypen i enkätundersökningarna. Även i den första fokusgruppen blev resultatet att logotypen
bör förnyas.
I den utvärderande fokusgruppen diskuterades den slutgiltiga logotypen
ytterligare. Exempelvis så fann fokusgruppen typsnittet i logotypen mycket
mer läsbart. I logotypens minsta tillåtna storlek motsvarar den översta
texten i logotypen 5 pt, vilket ej underskrider den minst läsbara storleken
hos ett sanserifsypsnitt (Heine 2005, s 47). Detta tyder på att logotypens
läsbarhet ökat när typgraden satts enligt teorin. I och med att läsbarheten
ökat så blir företagsnamnet tydliggjort och mer särskiljande från konkurrenterna (Kaltala 1990, s 63).
Borlänge Bandys ursprungliga logotyp som de hade innan detta arbete
ägde rum var bra då den gick att uppdatera utan att behöva bytas ut helt
(Gábor Palotai, Cap&Design, 2010, s 39). Även Bergström (2009, s 271)
håller med om att en finputsning skall vara allt som krävs, och så blev fallet
i detta arbete.
Färgerna. Det finns ofta ingen vetenskaplig förankring i forskningen
kring färger och hur de uppfattas (Bergström 2007, s 6). Detta gör det svårt
att välja färger som ska ge specifika känslor och uttryck då inga entydiga
svar finns. Därför valde författarna att helt utgå från enkätundersökningarna 1a och 1b med Borlänge Bandys målgrupp; det vill säga bandyspelare,
anställda och styrelseledamöter samt potentiellt nya medlemmar, för att ta
reda på åsikterna kring färgerna i logotypen (blått och orange). Resultatet
visade att majoriteten av de tillfrågade ansåg att färgerna passade för en
sportförening.
Anledningen till att de flesta ville behålla färgerna var att de redan är förknippade med Borlänge Bandy. De andra som ville behålla färgerna men
inte på grund av att färgerna är förknippade med Borlänge Bandy verkade
istället utgå ifrån andra sportföreningars färger, antagligen för att Borlänge
Bandy skulle passa in färgmässigt med de i samma genre. Även om det inte
finns någon vetenskaplig bevisning kände både författarna och nästintill
alla tillfrågade att den orangea färgen är relevant och passar bra med tanke
på att bandybollar är orangea. Det finns exempel på när bandybollar inte är
orange, till exempel i elitserien använder de sig av cerisea bollar. Det verkar
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dock som att majoriteten av de tillfrågade på alla enkätundersökningar
associerade bandybollar som orangea snarare än cerise.
Björn Kusoffsky (Cap&Design, 2010, s 36) menar att logotypen ska kunna
fungera i alla miljöer och i företagets olika delar, därför fick alla färger som
användes i logotypen värden i RGB, CMYK, PMS och Hex för att underlätta
färghanteringen olika medier emellan.
Bildspråk. Som Niclas Schüler på designbyrån Curt (2011) [Internet]
skriver, så bör samma bildspråk användas konsekvent för att undvika förvirring hos kunderna. Därför står det skrivet i det nya regelverket vilken
typ av motiv som bör vara på bilderna samt vilken ram bilderna bör ha.
Hörnen på bilderna skulle vara rundade.
Med de rundade hörnen återkopplas det grafiska runda elementet i bollen
och den grafiska profilen får större chans att uppfattas som harmonisk. Om
bilderna istället haft kantiga hörn hade de kanske uppfattats som avvikande från det i övrigt ganska mjuka och runda utseendet. I och med att
den runda formen återkommer på flera material så följs samma manér
genom både bildspråk och dekorelement, och detta ökar graden av igenkänning. Så som det ser ut idag (se exempel på figur 16) är bildspråket
olika på olika bilder, och flera olika effekter används. Genom att alltid använda de runda kanterna på bilderna blir det därför större chans att
materialet uppfattas komma från samma förening.
Nackdelen med dessa regler är att Borlänge Bandy kan bli begränsade. De
har kanske material som inte går att använda rundade hörn på som de vill
lyfta fram ibland, och därmed kommer det materialet och bilderna inte att
kännas samhörande med resterande bilder.
Mallar och regler. En grafisk profil bör innehålla mallar och regler som
förklarar hur man ska hantera det grafiska materialet.
När den första fokusgruppen fick tillfälle att diskutera de framtagna förslagen på logotyp samt typsnitt var åsikterna lika. De poängterade just de
delar som i teorin beskrivs som viktiga, till exempel teorin kring läsbarhet
(se avsnitt 1.2.8), bildspråk (se avsnitt 1.2.7), teori kring exempelvis visitkort och informationsmaterial (se avsnitt 1.2.9) och teorin om logotypen
(se avsnitt 1.2.4). Detta tyder på att teorin är pålitlig då fokusgruppernas
åsikter stämde så väl överrens och stärkte teorin. Därför grundades många
beslut på fokusgruppens åsikter.
Typsnitten. Borlänge Bandy använde tidigare inga specifika typsnitt konsekvent och läsbarheten kunde därmed hamna i skymundan. Med de nya
typsnitten kan läsbarheten hamna i fokus. Hellmark (2004, s 27–28) anger
att ett seriftypsnitt skall vara satt i 10–12 pt för att uppfattas som lättläst,
så hustypsnittens hierarki som bestämdes stämmer överrens med teorin.
Använder man hustypsnitten konsekvent ökar chansen att det grafiska
materialet uppfattas som enhetligt och det ökar igenkänningsfaktorn för
företaget. I det slutgiltiga förslaget på en förnyad logotyp sattes den övre
texten i samma typsnitt som rubrikerna i hustypsnitten. Även detta ökar
graden av igenkänning då typsnitten återkommer konsekvent.
I teorin nämns det att ett rubriktypsnitt bör vara avvikande från brödtexttypsnittet och vara profilskapande (Heine 2005, s 283). Detta påpekade
även den första fokusgruppen då de tyckte att Trebuchet MS skiljer sig från
Cambria, och att Trebuchet MS gav mer ”umpf”. Alltså stärkte fokusgruppen teorin om hur skillnaden mellan rubriktypsnitt och brödtexttypsnitt
ska vara, och konstaterade att teorin är gångbar. Fokusgruppen nämnde att
Trebuchet MS var tjockt och att det passade ihop med Cambria av just den
anledningen. Cambria är nämligen med sina relativt tjocka hårstreck ett
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”tjockt” typsnitt, så att ett tunt rubriktypsnitt s0m till exempel Century
Gothic hade inte passat i kombination med Cambria.
Genom att använda typsnitt som finns tillgängliga på både Mac och PC
minimeras risken för att de som utformar material på Borlänge Bandy ska
frångå de regler som finns i den grafiska profilen. Sannolikheten att de
kommer välja ett annat typsnitt är mindre när de har ett lättillgängligt typsnitt att använda sig av.
Ett förbättringsförslag. Den grafiska profilen kan ses som ett förbättringsförslag. För att förbättra åsikterna om logotypens attraktivitet även
bland potentiellt nya medlemmar kan Borlänge Bandy använda sig av den
förnyade logotypen. För att öka läsbarheten i alla texter kan de använda de
nya typsnitten och dess givna typgrader konsekvent. Gör de detta kan deras
igenkänningsfaktor öka. Dessutom kommer Borlänge Bandy att uppfattas
som mer enhetligt genom att följa den grafiska profilen konsekvent. Om de
använder sig av det grafiska materialet konsekvent i sin marknadsföring
kommer förhoppningsvis fler folk att känna igen materialet från Borlänge
Bandy och de ökar chansen att bli mer igenkända av sin omgivning.
4.2 Metodreflektion
Med hjälp av flera olika materialinsamlingsmetoder känner författarna att
en bredd av åsikter har fångats in. Genom enkätundersökningarna gavs ett
allmänt intryck av svaren på frågorna, samtidigt som fokusgrupperna gav
möjlighet till djupare diskussioner.
Enkätundersökningar som skall räknas som statistiskt korrekta bör ha fler
deltagare än 40 (Ejvegård 2009, s 57). Författarna ville ha med åsikter från
”vanligt” folk, eller lekmän, och till detta syfte passar enkätundersökningar
väl (Ejvegård 2009, s 55). Ett ultimat förfarande hade inneburit fler än 40
deltagare, men på grund av tidsbrist sattes 30 deltagare per enkätundersökning som mål. Det är såklart en nackdel att inte få in så många åsikter
som möjligt då verkligheten kanske inte stämmer överrens med resultatet
av de få tillfrågade. Dessutom blev svarsfrekvensen endast 40 % på en av
de viktigaste deltagargrupperna enligt författarna, nämligen de anställda,
styrelseledamöterna samt ledarna på Borlänge Bandy.
Den första fokusgruppen genomfördes med fem personer i enlighet med
teorin om att en fokusgrupp bör ha fyra till sex deltagare (Wibeck 2000,
s 50). Författarna själva fungerade som moderatorer, vilket enligt Halkier
(2010, s 36) är vanligt. De fem personerna valdes ut med tanke på deras
karakteristiska i förhållande till problemställningen, vilket Halkier (2010,
s 25) nämner som viktigt. Att de utvalda var grafiskt kunniga hade författarna som ett medvetet val då de med ett kunskapsbaserat utgångsläge
kunde uttrycka sina åsikter. Detta kan även vara en nackdel, då åsikter från
lekmän inte togs med i de tidiga beräkningarna, och det även är de som
kommer att ta del av resultatet.
Den utvärderande fokusgruppen genomfördes med fem personer. Dessa
var blandat grafiskt kunniga och personer som var potentiellt nya medlemmar för att få ett bredare perspektiv om vad Borlänge Bandys målgrupp
anser om den nya grafiska profilen. Anledningen till att det var en mix mellan grafiskt kunniga och icke grafiskt kunniga var att författarna ville jämföra huruvida teorin som införskaffats stämde överrens med åsikterna både
hos de som analyserar den grafiska manualen objektivt och de som inte har
någon grafisk kunskap. Något som hade varit intressant att få med i den
utvärderande fokusgruppen hade varit att ha med en person som är anställd på Borlänge Bandy eller en bandyspelare för att se om även deras
åsikter var lika med de andra. Det man kunde se i enkätundersökningarna
var att bandyspelarna var nöjda med logotypen och att de inte ville för-
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ändra något på den, så deras åsikter hade möjligtvis skiljt sig då de inte
efterfrågat en förnyad logotyp.
Att arbeta enligt Sless (2008 s. 256) informationsdesignsprocess har varit
givande och ett naturligt arbetssätt i detta arbete. Genom att följa de sju
stegen han anger i Information Design Journal har ett logiskt flöde följts,
vilket också underlättar för jämförande utvärderingar mellan före och efter.
Dessutom visar flödet på ett enkelt sätt hur man får belägg för förändringar
genom benchmarking.
4.2.1 Analys av enkätundersökningar
Enkäterna ska helst ha fler än 40 deltagare för att ses som statistiskt korrekta (Ejvegård 2009, s 57), men på grund av tidsbrist så valde författarna
att använda 30 deltagare per undersökning. Tyvärr var det svårt att få folk
intresserade av att fylla i en enkätundersökning, så författarna tror att en
ökning av tio deltagare mestadels resulterat i en tidsökning och inte divergerande åsikter.
Det man kunde se som resultat på enkätundersökning 1a och 1b var att
resultaten var ganska lika mellan de olika grupperna. Den divergerande
gruppen på nästan alla punkter var de grafiskt kunniga. De grafiskt kunniga bestod till majoriteten av kvinnor med en låg medelålder. Detta kan
eventuellt ha påverkat deras åsikter, men anledningen till att de var divergerande är nog snarare att de svarade på frågorna objektivt och ur ett tekniskt perspektiv. För att dra nytta av enkätundersökningarnas resultat
valde författarna att försöka ta med alla åsikter i framtagandet av den grafiska profilen. Detta kan även vara en nackdel, då det kanske inte blir någon grupp som blir helt nöjd utan alla blir halvnöjda. Tidigare så var personer med anknytning till Borlänge Bandys tidigare grafiska utseende
nöjda, och risken finns att de kommer vara avigt inställda till den nya grafiska profilen på grund av detta.
Även fastän svarsfrekvensen hos de anställda på Borlänge Bandy var för låg
(enbart 40 %, se avsnitt 3.1.1), så var svarsfrekvensen sammanlagt på enkätundersökning 1a tillräckligt hög för att man skulle kunna dra statistiska
resultat utifrån den. Majoriteten av de anställda som svarade ville förändra
logotypen och gav många kommentarer som förslag på förbättringar, och
därför tog författarna tillvara på deras åsikter även om de fristående sett
inte kunde vara statistiskt korrekta.
Åldrarna på de tillfrågade har varit spridda, särskilt mellan de anställda
vars medelålder var högre än hos de grafiskt kunniga. Dessutom bestod de
grafiskt kunniga av fler kvinnor än män jämfört med hos de anställda på
Borlänge Bandy. Bandyspelarna hade också en lägre medelålder jämfört
med de anställda, fast hos bandyspelarna var det enbart män som var tillfrågade. Utifrån enkätundersökningarna kunde man utläsa att de som var i
ungefär samma ålder inte hade lika åsikter, däremot var åsikterna samspelta i de respektive grupperna av tillfrågade.
4.2.2 Förslag till alternativa undersökningsinstrument
I framtida forskning rekommenderar författarna att fler ska få möjlighet att
utfrågas i enkäterna, i synnerhet de som har nära anknytning till Borlänge
Bandy. Ett förslag på detta är att man hade kunnat skapa en onlineenkät
med bilder och sedan mailat ut denna. På så sätt hade man fått ett större
svarsomfång som med större sannolikhet efterliknat verkligheten. Dessutom hade man kunnat utföra djupintervjuer med flera personer, exempelvis ordförande på Borlänge Bandy, potentiellt nya medlemmar personer
samt grafiskt kunniga personer. Ännu ett sätt att säkerställa att det nya
materialet utvecklats i rätt riktning hade varit att utföra samma enkätun-
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dersökningar igen fast med det nya materialet. Detta hade på ett säkrare
sätt tydliggjort eventuella förbättringar.
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5 Slutsatser
Målet med detta arbete var att skapa en grafisk profil åt Borlänge Bandy.
Denna profil skulle hjälpa Borlänge Bandys material att anses som mer
enhetligt. Genom steget benchmarking som Sless i sin informationsdesignsprocess (se avsnitt 1.3) framhäver som viktigt startades arbetet med
att utföra flera enkätundersökningar. I dessa undersöktes vad Borlänge
Bandys målgrupp, det vill säga anställda, bandyspelare, potentiellt nya
medlemmar samt grafiskt kunniga tyckte om det visuella utseende som
Borlänge Bandy hade innan detta arbete ägde rum. Dessutom ville författarna undersöka vad de ansåg om logotypen och om de ville förändra något
på den.
När det gäller åsikterna om Borlänge Bandys visuella utseende från deras
målgrupp visar detta arbete genom utförda enkätundersökningar att majoriteten av de tillfrågade tyckte att materialet uppfattades som relativt genomgående och enhetligt. Majoriteten av de tillfrågade fann de befintliga
färgerna (blått och orange) passande för en bandyklubb, så dessa valdes att
behållas som nya profilfärger till Borlänge Bandy.
Med hänseende på åsikterna angående den ursprungliga logotypen tyckte
majoriteten av bandyspelarna på Borlänge Bandy att den var attraktiv och
att de inte ville förändra den. Majoriteten av de potentiellt nya medlemmarna som tillfrågades fann inte logotypen attraktiv eller visste inte/ hade
inte någon åsikt, och de grafiskt kunniga fann inte logotypen attraktiv.
Bland både de potentiellt nya medlemmarna och de grafiskt kunniga ville
majoriteten förändra den. De anställda hade för låg svarsfrekvens för att
statistiskt korrekta slutsatser kunde dras utifrån deras svar, men även hos
dem kunde man se att de ville förändra logotypen. Utifrån resultaten på
enkätundersökningarna och kommentarer från en fokusgrupp skapades ett
förslag på en förnyad logotyp.
Med hjälp av Sless informationsdesignsprocess har författarna skapat en
grafisk profil till Borlänge Bandy och förnyat deras logotyp, med väsentlig
bakgrundsinformation införskaffad i förhand. Detta gav även möjlighet för
en utvärderande fokusgrupp att undersöka före/ efter och kontrollera att
den önskade effekten uppnåtts. I den utvärderande fokusgruppen diskuterades det om målen med den grafiska profilen uppnåtts. De fick diskutera
huruvida den grafiska profilen uppfattades som enhetlig och harmonisk.
De kommenterade att den var behaglig att titta på som svar på om den är
harmonisk och att det skett en klar förbättring jämfört med Borlänge Bandys ursprungliga visuella utseende. De ansåg att den grafiska profilen var
enhetlig och samhörande, vilket leder till igenkänning genom ett konsekvent utseende igenom alla material.
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Bilaga
Bilaga 1: Enkätundersökning 1a

Hej!	
  
Vi	
  heter	
  Karolina	
  och	
  Charlotte	
  och	
  vi	
  håller	
  just	
  nu	
  på	
  med	
  vårt	
  exa-‐
mensarbete.	
  Vi	
  läser	
  sista	
  året	
  på	
  grafisk	
  designprogrammet	
  på	
  Högs-‐
kolan	
  Dalarna.	
  I	
  vårt	
  examensarbete	
  hjälper	
  vi	
  Borlänge	
  Bandy	
  att	
  
skapa	
  en	
  grafisk	
  profil	
  (=	
  ansiktet	
  utåt).	
  
Vi	
  skulle	
  uppskatta	
  om	
  ni	
  skulle	
  kunna	
  hjälpa	
  oss	
  genom	
  att	
  svara	
  på	
  
vår	
  enkätundersökning.	
  Svaren	
  är	
  givetvis	
  konfidentiella	
  och	
  ingen	
  
utomstående	
  kommer	
  ha	
  tillgång	
  till	
  dem.	
  	
  Svaren	
  kommer	
  sedan	
  ligga	
  
till	
  grund	
  för	
  vårt	
  vidare	
  arbete.	
  
	
  
Tack	
  på	
  förhand!	
  
	
  
KÖN:	
  __________	
  
	
  
ÅLDER:	
  __________	
  
	
  
Ringa	
  in	
  det	
  svar	
  du	
  tycker	
  passar	
  bäst.	
  Logotypen	
  finner	
  du	
  på	
  baksidan	
  
av	
  detta	
  blad.	
  
	
  
Fråga	
  1:	
  Tycker	
  du	
  att	
  logotypen	
  till	
  Borlänge	
  Bandy	
  är	
  attraktiv?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
	
  
Fråga	
  2:	
  Tycker	
  du	
  att	
  utseendet	
  på	
  materialet	
  anses	
  höra	
  sam-‐
man?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
	
  
Fråga	
  3:	
  Tycker	
  du	
  att	
  färgerna	
  passar	
  bra	
  för	
  en	
  sportförening?	
  
Motivera.	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
_______________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  4a:	
  Tycker	
  du	
  att	
  logotypen	
  är	
  läsbar	
  i	
  alla	
  storlekar?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  4b:	
  Om	
  nej,	
  tycker	
  du	
  att	
  det	
  gör	
  någonting?	
  
_______________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  5a:	
  Skulle	
  du	
  vilja	
  förändra	
  något	
  på	
  deras	
  logotyp?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  5b:	
  Om	
  ja,	
  vad?	
  _____________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  6:	
  Skriv	
  tre	
  ord	
  som	
  du	
  tycker	
  beskriver	
  Borlänge	
  Bandy!	
  
________________________________________________________________________	
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Borlänge	
  Bandys	
  logotyp:	
  

Borlänge	
  Bandys	
  hemsida:	
  

Inbetalningskort	
  till	
  1981-‐klubben:	
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Bilaga 2: Enkätundersökning 1b

Hej!	
  
Vi	
  heter	
  Karolina	
  och	
  Charlotte	
  och	
  vi	
  håller	
  just	
  nu	
  på	
  med	
  vårt	
  exa-‐
mensarbete.	
  Vi	
  läser	
  sista	
  året	
  på	
  grafisk	
  designprogrammet	
  på	
  Högs-‐
kolan	
  Dalarna.	
  I	
  vårt	
  examensarbete	
  hjälper	
  vi	
  Borlänge	
  Bandy	
  att	
  
skapa	
  en	
  grafisk	
  profil	
  (=	
  ansiktet	
  utåt).	
  
Vi	
  skulle	
  uppskatta	
  om	
  ni	
  skulle	
  kunna	
  hjälpa	
  oss	
  genom	
  att	
  svara	
  på	
  
vår	
  enkätundersökning.	
  Svaren	
  är	
  givetvis	
  konfidentiella	
  och	
  ingen	
  
utomstående	
  kommer	
  ha	
  tillgång	
  till	
  dem.	
  	
  Svaren	
  kommer	
  sedan	
  ligga	
  
till	
  grund	
  för	
  vårt	
  vidare	
  arbete.	
  
	
  
Tack	
  på	
  förhand!	
  
	
  
KÖN:	
  __________	
  
	
  
ÅLDER:	
  __________	
  
	
  
Ringa	
  in	
  det	
  svar	
  du	
  tycker	
  passar	
  bäst.	
  Logotypen	
  finner	
  du	
  på	
  baksidan	
  
av	
  detta	
  blad.	
  
	
  
Fråga	
  1:	
  Tycker	
  du	
  att	
  logotypen	
  till	
  Borlänge	
  Bandy	
  är	
  attraktiv?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
	
  
Fråga	
  2a:	
  Tycker	
  du	
  att	
  färgerna	
  passar	
  bra	
  för	
  en	
  sportförening?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  2b:	
  Om	
  ja,	
  motivera!	
  __________________________________________________	
  
Fråga	
  2c:	
  Om	
  nej,	
  vilka	
  andra	
  färger	
  anser	
  du	
  passar	
  en	
  sportförening?	
  
_________________________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  3a:	
  Tycker	
  du	
  att	
  logotypen	
  är	
  läsbar	
  i	
  alla	
  storlekar?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  3b:	
  Om	
  nej,	
  tycker	
  du	
  att	
  det	
  gör	
  någonting?	
  
_________________________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  4a:	
  Skulle	
  du	
  vilja	
  förändra	
  något	
  på	
  deras	
  logotyp?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  4b:	
  Om	
  ja,	
  vad?	
  _____________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  5a:	
  Tycker	
  du	
  att	
  det	
  är	
  viktigt	
  att	
  materialet	
  anses	
  höra	
  
samman?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
	
  
Fråga	
  5b:	
  Om	
  ja,	
  motivera?	
  _________________________________________________	
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Borlänge	
  Bandys	
  logotyp:	
  

Borlänge	
  Bandys	
  hemsida:	
  

Inbetalningskort	
  till	
  1981-‐klubben:	
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Bilaga 3: Enkätundersökning 2

Hej!	
  
Vi	
  heter	
  Karolina	
  och	
  Charlotte	
  och	
  vi	
  håller	
  just	
  nu	
  på	
  med	
  vårt	
  exa-‐
mensarbete.	
  Vi	
  läser	
  sista	
  året	
  på	
  grafisk	
  designprogrammet	
  på	
  Högs-‐
kolan	
  Dalarna.	
  I	
  vårt	
  examensarbete	
  hjälper	
  vi	
  Borlänge	
  Bandy	
  att	
  
skapa	
  en	
  grafisk	
  profil	
  (=	
  ansiktet	
  utåt).	
  
Vi	
  skulle	
  uppskatta	
  om	
  ni	
  skulle	
  kunna	
  hjälpa	
  oss	
  genom	
  att	
  svara	
  på	
  
vår	
  enkätundersökning.	
  Svaren	
  är	
  givetvis	
  konfidentiella	
  och	
  ingen	
  
utomstående	
  kommer	
  ha	
  tillgång	
  till	
  dem.	
  	
  Svaren	
  kommer	
  sedan	
  ligga	
  
till	
  grund	
  för	
  vårt	
  vidare	
  arbete.	
  
	
  
Tack	
  på	
  förhand!	
  
	
  
KÖN:	
  __________	
  
	
  
ÅLDER:	
  __________	
  
	
  
Ringa	
  in	
  det	
  svar	
  du	
  tycker	
  passar	
  bäst.	
  	
  
	
  
Fråga	
  1:	
  Känner	
  du	
  till	
  Borlänge	
  Bandy?	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
	
  
Fråga	
  2a:	
  Har	
  du	
  sett	
  något	
  marknadsföringsmaterial	
  från	
  Bor-‐
länge	
  Bandy?	
  (Bilar,	
  stickers,	
  reklam…)	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
  
Fråga	
  2b:	
  Om	
  ja,	
  tycker	
  du	
  att	
  materialet	
  ser	
  snyggt	
  ut?	
  (Logotyp,	
  hem-‐
sida,	
  annonser…)	
  Motivera!	
  
________________________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  3a:	
  Utövar	
  du	
  någon	
  sport	
  på	
  din	
  fritid?	
  
Ja	
  
Nej	
  
Fråga	
  3b:	
  Om	
  ja,	
  vilken/vilka?	
  _____________________________________________	
  
Fråga	
  3c:	
  Om	
  nej,	
  har	
  du	
  något	
  annat	
  fritidsintresse?	
  
________________________________________________________________________________	
  
	
  
Fråga	
  4:	
  Tycker	
  du	
  placeringen	
  av	
  en	
  sportförenings	
  lokaler	
  har	
  
någon	
  betydelse?	
  	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
	
  
Nej	
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Bilaga 4: Svarssammanställning från enkätundersökning 1a
Med deltagare i ett seniorlag bandyspelare på Borlänge Bandy
Fråga 1: Tycker du att logotypen till Borlänge Bandy är attraktiv?

19%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
81%	
  

Nej	
  

Fråga 2: Tycker du att utseendet på materialet anses höra samman?

6%	
  

Ja	
  

19%	
  

Vet	
  ej/kanske	
  
75%	
  

Nej	
  

Fråga 3: Tycker du att färgerna passar bra för en sportförening?

7%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
93%	
  

Nej	
  

Motivera:
Snyggt
Läckert
Kalla kyliga färger
Ser ryskt ut!
Ser proffsigt ut
Fråga 4a: Tycker du att logotypen är läsbar i alla storlekar?
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13%	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
87%	
  

Nej	
  

Fråga 4b:Om nej, tycker du att det gör någonting?
Nej
Vet ej
Fråga 5a: Skulle du vilja förändra något på deras logotyp?

6%	
  

Ja	
  
31%	
  
63%	
  

Vet	
  ej/kanske	
  
Nej	
  

Fråga 5b: Om ja, vad?
Kanske
Fråga 6: Skriv tre ord som du tycker beskriver Borlänge Bandy!
Bra klubb, tryggt
Kul, bra, trevligt!
Bra trygg klubb
Heja!
King Kingigare Kingigast
Sammanhållning, kul, utomhus
Hjärta, glädje, gemenskap
Framåt, gemenskap, glädje
Gemenskap, laganda, glädje
Klassisk, tempo, bolltrill
Elitsatsande, positiv, självförtroendegivande
TUNET, bra ungdomsverksamhet
Klass, professionellt, sportsligt
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Bilaga 5: Svarssammanställning från enkätundersökning 1a
Med anställda och styrelseledamöter från Borlänge Bandy
Fråga 1: Tycker du att logotypen till Borlänge Bandy är attraktiv?

17%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
83%	
  

Nej	
  

Ja, helt ok.
Fråga 2: Tycker du att utseendet på materialet anses höra samman?

17%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  

16%	
  
67%	
  

Nej	
  

Ja, jag tycker det är snyggt.
Fråga 3: Tycker du att färgerna passar bra för en sportförening?

20%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
80%	
  

Nej	
  

Motivera:
Klubbens färg är blå och det är isblå färg med runt om kring
Tycker att färgerna är något ”tama” tycker att det röda ska vara rött, idag är
det något mellanting mellan orange o rött.
Bra färgval
Rött & blått passar ihop samt, rött drar till sig ögat och är en bra färg i en
logotyp
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Fråga 4a: Tycker du att logotypen är läsbar i alla storlekar?

Ja	
  

40%	
  

Vet	
  ej/kanske	
  
60%	
  

Nej	
  

Kanske ska vara lite större
Fråga 4b: Om nej, tycker du att det gör någonting?
Tycker inte att det gör något om man inte kan läsa klubbnamnet i sin helhet, det räcker med logon.
Jag tycker man borde ta bort St Tuna och renodla klubbnamnet till vad det
kallas i folkmun ”Borlänge Bandy”
Det är svårt att se Borlänge St. Tuna
Fråga 5a: Skulle du vilja förändra något på deras logotyp?

Ja	
  

33%	
  

Vet	
  ej/kanske	
  
67%	
  

Nej	
  

Fråga 5b: Om ja, vad?
Ja, klarare färger, tidigare fanns och färg från St tuna IK med, kanske det
svarta o gula ska komma fram någonstans.
Lite större samt lite mera rött i
Jag tycker man borde ta bort St Tuna och renodla klubbnamnet till vad det
kallas i folkmun ”Borlänge Bandy”
Ta bort all liten text.
Fråga 6: Skriv tre ord som du tycker beskriver Borlänge Bandy!
En klubb på väg framåt
Vinter, kallt, entusiasm
Ungt, kul, ideelt
Tradition, Gemenskap, Ungdomlig.
Glädje, Kamratskap & Gemenskap
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Bilaga 6: Svarssammanställning från enkätundersökning 1b
Med potentiellt nya medlemmar

Fråga 1: Tycker du att logotypen till Borlänge Bandy är attraktiv?

27%	
  

40%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
Nej	
  

33%	
  

Fråga 2a: Tycker du att färgerna passar bra för en sportförening?

6%	
  
Ja	
  

27%	
  

Vet	
  ej/	
  kanske	
  
67%	
  

Nej	
  

Fråga 2b: Om ja, motivera!
Den påminner om Edmonton Oilers gamla logga. Orange är ju bandyfärgen
Orange som en bandyboll! NICE!
Färg bra. Otydlig logga
Den blåa färgen är "Borlänge blå"
Vet ej vilka färger som ej skulle passa
Manligt!
Blått, vitt, orange är väl lite bandystuk
Fråga 2c: Om nej, vilka andra färger anser du passar en sportförening?
Svart, röd
Klarare och starkare kulörer
Blått turkos orange rött
Färgerna är okej men jag tycker den ser konstig ut
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Fråga 3a: Tycker du att logotypen är läsbar i alla storlekar?

7%	
  
13%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
80%	
  

Nej	
  

Fråga 3b: Om nej, tycker du att det för någonting?
Ja!
Fråga 4a: Skulle du vilja förändra något på deras logotyp?

27%	
  

13%	
  

Ja	
  
60%	
  

Vet	
  ej/	
  kanske	
  
Nej	
  

Fråga 4b: Om ja, vad?
Göra den mer modern, ser väldigt 90-talig ut
Hotta upp den, men behåll retrokänslan
Texten "Borlänge - ST Tuna BK" (fult)
Gladare färg än orange
Den är en gnutta tråkig
Den känns omodern. "Vingarna" drar ytterligare ner. Andas Amerika tycker
jag.
Skarp. Tycker inte man bör göra om den utan uppdatera
Ser för retro ut
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Fråga 5a: Tycker du att det är viktigt att materialet anses höra samman?

7%	
  
Ja	
  
33%	
  

Vet	
  ej/	
  kanske	
  
60%	
  

Nej	
  

Vet inte
Fråga 5b: Om ja, motivera?
Samhörighet
Det ser proffsigare ut!
Lättare att känna igen. Bra att det är enhetligt
Det är snyggt när det är enhetligt
Logotypen och hemsidan har inte samma färgskala. De skär sig mot
varandra.
Det är så det ska vara
Därför.
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Bilaga 7: Svarssammanställning från enkätundersökning 1b
Med grafiskt kunniga personer

Fråga 1: Tycker du att logotypen till Borlänge Bandy är attraktiv?

7%	
  
20%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
Nej	
  

73%	
  

Fråga 2a: Tycker du att färgerna passar bra för en sportförening?

27%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
73%	
  

Nej	
  

Skulle fungera. Är kanske mer att de ser dassiga ut. Kan ju vara utskrift. Blå
+ röd i annan ton/ nyans
Fråga 2b: Om ja, motivera!
Bollarna i bandy är orangea, orange för bra ihop med bollens färg och den
är tydlig
Blått, vitt känns som återkommande i många föreningar
Retro…
Känns sportigt och hälsosamt
Finns inga rätt och fel
Vitt och blått är vanliga färger på klubbmärken
Färgerna funkar tillsammans
Färgerna var relaterade till själva sporten
Mättade färger, den orangea kommer från bollen. Passar dock dåligt med
den blå
Vitt och blått passar för is snö kallt och bollen är orange?
De kan passa men kanske inte ihop
Fråga 2c: Om nej, vilka andra färger anser du passar en sportförening?
Orange känns legitimt med tanke på att bandybollar är orangea
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Fråga 3a: Tycker du att logotypen är läsbar i alla storlekar?

22%	
  
14%	
  

64%	
  

Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
Nej	
  

Fråga 3b: Om nej, tycker du att det gör någonting?
Ja!
Texten "Borlänge..." är lite väl liten
Relativt. Den lilla texten försvinner lätt
Bara "Bandy" säger ju inte så mkt
de kan ju ta bort den svarta texten
Man vill veta vilket lag det handlar om
Ja
Ja, klubben framgår inte, bara sporten
Den "vita färgen" blir överflödig. I små storlekar så ja.
Irriterande att det är en liten text som finns längst upp men inte går att
läsa.
Ja, det enda man ser när den är liten är bandy. Om man har sett den förut
gör det inget
Fråga 4a: Skulle du vilja förändra något på deras logotyp?

7%	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
93%	
  

Nej	
  

Fråga 4b: Om ja, vad?
Det mesta, den blå rutan ovanför cirkeln skulle jag ta bort.
Texten "Borlänge..." är lite väl liten
Ja, lite kantig. Ett helt nytt manér behövs
Placera om namnet, göra det större
Ta bort Borlänge ST.TUNA BK ser ut som att det är en match man marknadsför. Logon ser ut som en gammal Nike logo. Inte så modern, mer retro.
Beror ju på vad man vill uppnå för känsla
Skit i svarta texten och den blåa halva "ramen"
Rektangeln känns överflödig
Bandyklubban samt göra den svarta texten större
För mycket detaljer
Allt. Det kan kanske gå att arbeta med klubban och bollen
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Texten (främst)
Färgkombinationen och den "vita flärpen"
Förklara tydligare att det är Borlänge inte ha den lilla texten längst upp ta
bort den "halva" fyrkanten fixa vingarna.
Konstiga vingarna på sidorna bort. Ändra i namnet --> ser ut som att det är
en match: borlänge vs. St. tuna
Fråga 5a: Tycker du att det är viktigt att materialet anses	
  höra	
  samman?

7%	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/kanske	
  
93%	
  

Nej	
  

Fråga 5b: Om ja, motivera?
För att alltid känna igen dem
Om allt är en enhet upplevs det starkare
Självklart. Ett företag, ett utseende.
Viktigt för igenkänningsfaktorn
Igenkänning - lätt att se vilka de är oavsett sammanhang
Så man ser vart det kommer ifrån
Självklart, varumärket blir starkare
Enhetligt är a och o
Det ger en tydligare känsla och starkare varumärke
Man får en bra syn av föreningen och allt bidrar till en bra helhet om det
hör samman
Det är trevligt att känna att företagets olika material hör samman
För igenkänning. Kanske inte dödsviktigt för en bandyförening men är ju
bra om medlemmarna känner igen nyhetsbladet när det kommer i postlådan.
För att få en helhet i allting. Att man förstår att det är samma "förening".
Så att man ser att allt hör ihop och kommer från samma företag.
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Bilaga 8: Svarssammanställning från enkätundersökning 2
Med potentiellt nya medlemmar

Fråga 1: Känner du till Borlänge Bandy?

17%	
  
Ja	
  	
  
10%	
  

Vet	
  ej/	
  kanske	
  
Nej	
  

73%	
  

Fråga 2a: Har du sett något marknadsföringsmaterial från Borlänge
bandy? (Bilar, stickers, reklam…)

10%	
  

3%	
  
Ja	
  
Vet	
  ej/	
  kanske	
  
Nej	
  

87%	
  

Fråga 2b: Om ja, tycker du att materialet ser snyggt ut? (Logotyp, hemsida, annonser…) Motivera!
Helt okej
Nej
Minns inte
Fråga 3a: Utövar du någon sport på din fritid?

37%	
  
63%	
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Ja	
  
Nej	
  

Fråga 3b:Om ja, vilken/ vilka?
Handboll + gym
Kyrkbåtsrodd
Cykling + vandring
Gym
Skidor, Cykel
Ridsport
Hide and seek
Gym
Gym
Golf
Gym
Fråga 3c: Om nej, har du något annat fritidsintresse?
Springer
Fiske + Jakt
Läsning, Promenader
Datorspel, film, musik
Gym, öl, kåren, bilar
Dator
Ja
Gym, Film, musik, spel
Gym, musik, fota, läsa, resa, umgås
Gym, måla, skidåkning, musik
Fråga 4: Tycker du att placeringen av en sportförenings lokaler har någon betydelse?

6%	
  
Ja	
  

27%	
  

Vet	
  ej/	
  kanske	
  
67%	
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Nej	
  

Bilaga 9: Frågeställningar till fokusgrupp
Följande saker att tänka på vid analysering av logotypen:
• Lätt att känna igen
• Lätt att läsa
• Fungerar både i stora som i små teckengrader
• Fungerar i färg och i svart/vit
• Är tidlös (Går att uppdatera utan att behöva bytas ut)
•
•
•
•
•

Färgen
Typsnittet
Attraktivt
Passande för målgrupp
Passande för föreningen

Följande saker att tänka på vid analysering av hustypsnitt till brödtexten:
• Attraktivt
• Passande för målgrupp
• Passande för föreningen
• Läsbarhet
• Radavståndet
• Storlek
Följande saker att tänka på vid analysering av hustypsnitt till rubriken:
• Attraktivt
• Passande för målgrupp
• Passande för föreningen
• Läsbarhet till rubrik och bildtext
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Bilaga 10: Förslag på sanseriftypsnitt till rubriker
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Bilaga 11: Förslag på seriftypsnitt till brödtext
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Bilaga 12: Förslag på logotyp

Förslag 1

Förslag 3

Förslag 5
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Förslag 2

Förslag 4

Förslag 6

Bilaga 13: Kommentarer från fokusgruppen
Fokusgrupp, den 9 maj 2012
Camilla Bengtsson, Agnes Forsell, Maria Matsson, Robin Nordberg & Johan Sälgström. Moderatorer: Charlotte Bergenfelz & Karolina Gustafson.
Gamla logotypen:
De gamla prickarna är fula i bollen.
Vingarna snyggare utan orange? Fast utan orangea vingar blir bollen utstickande.
Gamla typsnittet snyggare, ger mer karaktär.
Retro. Sport. Känns kantig!
Sprite/ 7up? Typsnittet och pricken?
Logotyp:
Färgerna snyggare på de nya jämfört med de gamla.
Sportblå? Passar ihop med den orangea.
Behövs prickarna i bollen? Helt ifylld?
Mycket bättre utan ”rutan”
Vingarna behövs kanske inte, blir stökigt.
Skölden fint, för ringen utan vingar blir som en förpackning, typ snusdosa.
Vingar till sköld passar, fast vinge 1/2 till 6ans logotyp – ej ifyllda.
Nya vingarna är kanske inte bättre. De känns fågel, ängel. De gamla känns
som en örn – spetsiga.
Ram behövs om inget annat orange skall finnas med.
Gamla vingarna till nya skölden.
Orange för ljust och dålig kontrast gentemot det vita i logotyp 1.
3an ok, men lilla texten blir fortfarande ganska liten.
Färgerna känns ovanliga fast på ett bra sätt.
Vill kanske inte ändra för mycket, de har hållit på ganska länge.
Bra nivå på uppdatering.
Gamla typsnittet i nya skölden? Låta det vara snett?
3an fast sköldform kanske hade varit fint.
Större boll? Blir den liten om man krymper loggan? Bättre balans storleksmässigt i typ 3an än i 5an.
4an är fin, de andra känns standard och standard är tråkigt. 2an också
ganska snitsig.
Förpackningsdesign i runda cirkeln.
Ganska snyggt som rund.
Rund topp till skölden? Fast blir det en uppochnervänd droppe? Då kan
klubban och bollen få mer plats.
Bygg ihop y med klubban?
Lägga texten lite runt längst med cirkeln (på insidan, eller utanpå)?
Mycket luft mellan d & y i banDY.
5an & 3an för enkla för att vara lätta att känna igen. Vingarna behövs?
Färg sticker ut mer.
Borde funka i svartvitt.
Bara ytterramen orange? Flytta ut ytterst på 5an, men inte lika tunt som på
1an.
6an utan inre ramen, och i så fall ingen ram på vingarna, Eller?
Blir 1an slagkraftigare med tjockare ram?
Ganska tidlös förutom vingarna som är ”cartoon~ish”. Kanske strunta i
prickarna i bollen så den blir helt ifylld och ännu mer simpel.
Mer luft mellan boll och klubba på vissa ställen.
Kanske inte ska ha så stora hål på bollen, då blir det mer lik bollen med hål
snarare än den med knottrig yta som de använder på is!
Resultat: Texten på de översta, med skölden, och de gamla vingarna. Eller i
alla fall inte lika gulliga utan mer ”örnigt.”
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Typsnitt
Brödtext:
Garamond – mycket luft. Men tror inte den funkar till brödtext.
Cambria – kantig. Vill nästan vara en linjär. Kan vara skönt. Känns dock
schysst för siffror jämfört med typ georgia. Inga fina hårstreck, ganska
likbred. Den stiligaste, skönast att läsa. Man dras till den. Men jämnstora
bokstäver. Rak.
Book Antiqua – fula G & D. Versalerna sticker ut.
Resultat: Cambria! Känns självklar!
Rubriker:
Century Gothic känns modern. Luftig. Bred. Men den passar inte till logotypen och är väldigt rund. Kan strykas tillsammans med Arial och Verdana.
De är vanliga på webben!
Verdana dock bra, hög x-höjd så man kan krympa mycket. Känns kanske
oproffsig för den känns så vanlig.
Calibri fin, men känns rund. Sticker ut.
Myriad pro – fin. Liknar cambria lite.
Trebuchet MS ger mer ”umpf”. Antingen den eller Myriad Pro.
Bra att ha tjock rubriktypsnitt eftersom Cambria (vald brödtext) är ganska
tjock.
Resultat: Trebuchet MS känns bäst.
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Bilaga 14: Kommentarer från den utvärderande fokusgruppen
Utvärderande fokusgrupp, den 24 maj 2012
Camilla Bengtsson, Robin Nordberg, Björn Olsson, Ewa Persson, Sandra
Widjeskog
Gamla utseendet
Gamla kuverten: varför är det två loggor? Varifrån kommer loggan? Räcker
det inte med texten i loggan?
Varför är logotypen pixlig på det ”blå” kuvertet? Ser fult ut när adress o så
är i samma höjd som fönstret.
Faktura: ful banner! Skuggan avklippt på bilden. Frilagda bilder bättre?
Tattigt med årtalet som pris, ser bara dumt ut. Förvirrande. Kan få heta
det, men priset behöver inte vara samma. Känns Windows 95, någons
mamma har gjort den lite snabbt. Clip art.
Bilden passar inte in med logotypen, logotypen smälter in.
Borlänge Bandy Cup: Pixliga logotyper. Fula bilder, korv?! Mörka bilder.
Mössan känns väldigt 1981. (Negativt)
Inte enhetligt utseende mellan kuvert/ faktura/ BB Cup-broschyr.
Amatörmässigt.
Olika människor som gjort olika saker.
Nya grafiska profilen
Skönt mönster. Lättare känsla.
Tusen gånger bättre logotyp!
Logotypen är fortfarande läsbar som liten.
Färgerna känns fett bra. Orangea är mycket bättre än gamla orangea. Varm
och go.
Färgerna passar ihop. Kompletterar varandra och fungerar bra ihop.
Bra storlekar på rubrikerna. Snyggt med de blå.
Prickarna känns mer 2012 (än trianglar och rutor som på mössan).
Snyggt på affischen med det orangea.
Kuvertet mycket bättre. Passar ihop med resten.
Snyggt visitkort.
Känns som allt hänger ihop mycket bättre. Stadig röd tråd genom allting.
Bara det faktum att loggan hänger ihop överallt är en viktig och stor grej!
Mer professionellt utan banner på fakturabrevet. Snyggt med signatur, ger
mer. Mer personligt.
Harmoni? Enhetligt?
Behagligt att kolla på. Modernare. Fortfarande samma känsla fast uppdaterat. Seriösare. Mer professionellt!
Nya profilen känns ståtlig. Gamla kändes tacky, men det här är bättre.
Nya vingarna sluter samman. De liksom går ihop [schlup]! Snyggt. Bättre
än runda bottnen som förut.
Bra att logotypen får ta plats och synas nu! Loggan syns bättre.
Känns mer seriöst.
Allting hänger ihop mycket bättre. Mer luft till saker och ting.
Känns som en klar förbättring.
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Bilaga 15: Grafisk manual för Borlänge Bandy
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