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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Human Resources, vidare kommer förkortningen HR användas i rapporten, 
handlar om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. HR arbetar 
med frågor gällande bland annat jämställdhet, mångfald, arbetsrätt, 
kompetensutveckling, ledarskap, kultur och värderingar samt 
personalutveckling. Arbetsrätten reglerar de rättigheter och skyldigheter 
som både arbetsgivaren och medarbetaren har. En HR-konsult kan hjälpa 
och stötta arbetsgivaren i dessa frågor (HR Skills, u.å.). 
 
Föreliggande rapport har genomförts i samarbete med uppdragsgivaren och 
HR-konsulten Dala HR Partner. Målet med samarbetet är att skapa en 
logotyp med tillhörande grafisk profil till Dala HR Partner då de idag 
varken har logotyp eller grafisk profil, något som behövs för att visa att de 
existerar (Bosch, Jong & Elving, 2005). Dala HR Partner har 
spetskompetens inom arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. De samarbetar med 
företagsledningen och kan stötta vid rehabiliteringsärenden, nedskärningar 
eller vid rekrytering av ny personal samt upprättar anställningsavtal enligt 
krav i lag. Via mailkonversation med Dala HR Partners grundare Therese 
Lundstedt Niord framkom det att Dala HR Partner vill att deras logotyp ska 
förmedla ett seriöst och tryggt företag dit man kan vända sig för att få råd 
baserat på vetenskap och praxis, se bilaga 3. De nyckelord som beskriver 
Dala HR Partner bäst enligt grundaren T. Lundstedt Niord (personlig 
kommunikation, 23 februari 2016) är effektiv och kompetent, se bilaga 3. 
Målgruppen de vänder sig till är små till medelstora företag i närområdet 
Falun och Borlänge, som inte har egen HR-kompetens eller behöver 
komplettera denna kompetens. Vidare beskriver T. Lundstedt Niord 
(personlig kommunikation, 16 mars 2016) att Dala HR Partner har som 
mål att omsätta minst 1 miljon kronor per år senast år 2018. Det strategiska 
målet är att de ska bli det självklara valet för företag i regionen Dalarna 
som behöver specialistkompetens inom området arbetsmiljörätt. 

1.2 Grafisk identitet 
En grafisk identitet består enligt Bosch et al. (2005) av olika beståndsdelar, 
ett företagsnamn, en symbol, typografi, färger samt andra grafiska element. 
Den grafiska identiteten är mer än bara en logotyp, det är en representant 
för företaget och deras tjänster eller varor. Bosch et al. (2005) skriver vilka 
delar den grafiska identiteten bör uppfylla för att förmedla rätt budskap:  

• Synlighet – är ett mått på hur starkt varumärket är från 
konsumenternas sida, och att ett företags logotyp tillsammans med 
andra grafiska element, visar att företaget existerar (Bosch et al. 
2005). 

• Tydlig – En grafisk identitet behöver vara unik i ögonen på 
konsumenterna, något som gör att de minns varumärket (Bosch et 
al. 2005). Det är inte enbart logotypen som skapar varumärket och 
dess image, även andra visuella element (Bosch et al. 2005). 

• Autentisk – Ett trovärdigt företag är företag som håller vad de 
lovar gentemot sina kunder. Det är först när designern har en klar 
idé om vad företaget står för och vill förmedla som hen kan 
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utveckla en unik och trovärdig grafisk identitet åt företaget (Bosch 
et al. 2005). 

• Transparent – innebär att företag är öppna med deras visioner och 
mål (Bosch et al. 2005). Genom den grafiska identiteten kan 
företaget använda kvalitetsstämplar och andra certifikat till att 
förmedla företagets mål och värderingar, följaktligen ökar 
förtroendet hos kunderna (Bosch et al. 2005). 

• Konsekvent – innebär att både medarbetare och ledare inom 
företaget, konsekvent följer den grafiska identiteten (Bosch et al. 
2005).  

1.3 Den grafiska profilen? 
Det finns flera olika benämningar på grafisk profil, visuell manual, 
designprogram eller profilprogram är att nämna några (Bergström, 2012).  
I den här rapporten kommer begreppet grafisk profil användas.  
 
Den grafiska profilen omfattar det som har med den visuella formen att 
göra, exempelvis färg, logotyp, trycksakernas format, illustrationer och 
typografi (Heine, 2005. s.65). För att väcka uppmärksamhet och skapa 
kundlojalitet bör de olika delarna i en grafisk profil ha en sammanhållning 
och ett samarbete för att förena och särskiljas från konkurrenterna 
(Wheeler, 2012. s.148). Airey (2010. s.8) menar att via en grafisk profil 
kan man uttrycka varumärkets värde och det är av stor vikt då konsumenter 
vanligtvis väljer en tjänst eller produkt utifrån det framförda värdet, 
framför det faktiska värdet. En grafisk profil utgör en viktig del i hur 
företaget presenterar sig både internt och externt och genom en grafisk 
profil uttrycker man företagets värderingar, mål, personlighet och service 
(Bosch, Jong & Elving, 2005). Den hjälper även ett nytt företag att synas 
samt att bli ihågkommen, och är en viktig del i den strategiska 
kommunikationen.  
 
1.3.1 Logotyp 
Adir, Adir, Pascu & Dobrescu (2015) skriver att en bra logotyp inte har 
syftet att förklara utan att identifiera företaget. Logotyp är det ord vi ofta 
använder för att beskriva det Wheeler (2012 s. 146) benämner som 
signatur. Signatur är en kombination av symbol och logotyp, se figur 1 
(Wheeler, 2012 s. 146). I denna undersökning använder vi benämningen 
logotyp istället för signatur. 

 

Figur 1  De olika elementen i en signatur. 

En logotyp bör tillgodose viktiga egenskaper för att förmedla företagets 
identitet på bästa sätt. Airey (2010) anser att en logotyp endast bör ha ett 
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utmärkande element. Nedan följer Adir et al. (2015) viktigaste egenskaper 
som en logotyp bör uppfylla: 

• Läsbar – läsbar text 
• Sammanhängande – enkel att förstå  
• Anpassningsbar – kunna fungera litet som stort format, både 

vertikalt och horisontellt 
• Reproducerbar – lätt att avbilda, svart/vitt och i färg 
• Minnesvärd – logotypen ska vara lätt att komma ihåg 
• Tidlös – designad för att fungera för en lång tid 

• Enkel – lätt att känna igen 

1.3.2 Symboler 
Vid skapandet av en logotyp är det viktigt med ett harmoniskt samspel 
mellan färg och form, då logotypen är en del av den visuella 
kommunikationen för ett företag (Wheeler, 2012). Enligt Liungman (1999) 
skapar människor automatiskt en uppfattning av symboler. Tolkning av 
symboler sker under uppväxten och är ofta omedvetet. Han menar att det 
på så vis skapar en social regel som sedan ger symbolerna dess innebörd 
(Liungman, 1999). Adir et al. (2015) skriver att symbolen har två viktiga 
uppgifter, det första är att symbolen representerar och/eller ersätter ord, 
och det andra är att symbolen centrerar budskapet.
 
1.3.3 Färg 
Färg är ett viktigt element för att förmedla företagets identitet och 
personlighet. Genom färger väcker man känslor hos mottagaren och en 
möjlighet att urskiljas från konkurrenterna (Wheeler, 2012). Vilken färg 
man väljer i en logotyp är viktig av två anledningar, det första är att färg 
ger en emotionell kommunikation och det andra är att företagets färg 
kommuniceras (Adir et al. 2015). Färgernas betydelse varierar mellan olika 
kulturer (Color Symbolism, 2016, 2 april). Nedanstående beskrivningar är 
baserade på västvärldens uppfattning av färger. 

Gul 
Wright (u.å) skriver att ur ett psykologiskt perspektiv påverkar den gula 
färgen oss emotionellt. Enligt (Yellow, 2016, 10 mars) ger färgen gul en 
känsla av mildhet, optimism, spontanitet, avund och girighet. 

Orange 
Orange, som är en blandning mellan rött och gult, är en färg som 
kombinerar en fysisk och emotionell reaktion, som belyser de sekundära 
överlevnadsbehoven som mat, värme, skydd och sinnlighet (Wright, u.å). 

Röd 
Enligt Bergström (2012) förknippas rött med kärlek och passion, samtidigt 
är det en färg som är livlig och har en målmedveten kraft inom sig. Den 
röda färgen påverkar oss fysiskt (Wright, u.å). Enligt (Red, 2016, 10 mars) 
ger färgen röd en känsla av aktivitet, värme, glädje och fara. 

Blå 
Bergström (2012) beskriver blått som en respektfull färg som är vemodig. 
Wright (u.å) skriver att blå påverkar intellektet och hur vi tänker. Enligt 
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(Blue, 2016, 10 mars) ger färgen blå en känsla av harmoni, självsäkerhet, 
trogen och ledsam. 

Lila 
Enligt (Purple, 2016, 10 mars) ger färgen lila en känsla av magi, mystik 
och mildhet. Wright (u.å) menar att den lila färgen påverkar oss på ett 
högre plan och stimulerar filosofiska och fantasifulla tankar. 

Grön 
Den gröna färgen är bra att välja i rum som du ofta befinner dig i. Enligt 
(Green, 2016, 10 mars) ger färgen grön en känsla av hopp, avundsjuka, 
natur och ungdom. Enligt Wright (u.å) skapar den gröna färgen en balans 
mellan sinne, kropp och känslor. 
 
1.3.4 Typografi 
Wheeler (2012. s.154) menar att god typografi är en viktigt del i den 
grafiska identiteten och att god typografi möjliggör en enhetlig och 
konsekvent bild av företaget som ger en unik personlighet.  

Vid val av typsnitt är det viktigt att se att de kommer passa till företagets 
alla trycksaker (Heine, 2005). Vidare skriver Heine (2005) genom att välja 
två typsnitt, så kallade hustypsnitt, till den grafiska profilen – en antikva 
och en linjär, så har man de typsnitt man behöver. Heine (2005) menar att 
det är bättre att välja ett hustypsnitt som har fler valmöjligheter av form 
och vikt, då behovet av att variera trycksakerna kommer förr eller senare 
uppkomma. 
 
1.3.5 Profil- och korrespondensmaterial 
Material som brevpapper, visitkort, pennor och trycksaker hör till profil- 
och korrespondensmaterial och ska designas utifrån grafisk profil, för att 
varumärket ska kännas igen (Wheeler, 2013. s170). 
 

1.4 Grafisk manual 
Grafisk profil presenteras i en grafisk manual som är ett redskap för att 
hjälpa företag att hantera de grafiska elementen som ingår i den grafiska 
profilen. Om företag konsekvent använder den grafiska profilen visar det 
på en intern samhörighet och en extern tydlighet. Med text och 
illustrationer beskriver manualen hur de grafiska elementen ska tillämpas i 
praktiken, även för personer utan kunskaper inom grafisk design (Larsson, 
u.å). Larsson (u.å) skriver om enheter som kan ingå i en grafisk manual:  

• Innehållsförteckning – en tydligt strukturerad 
innehållsförteckning gör det lättare att hitta i manualen 

• Kärnvärden/målsättning – om den grafiska manualen riktar sig 
till företaget i första hand, är det med fördel att skriva in företagets 
värderingar och målsättning 

• Logotyp – presentera logotypen i alla varianter samt riktlinjer 
gällande applicering och placering 

• Färgpalett – exempel på profilfärger genom färgrutor samt 
färgkombinationer som är att föredra 
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• Typsnitt/typografi – visa typsnitten som ska användas på 
exempelvis rubriksättning, brödtext och andra textelement samt 
illustrera med textexempel  

• Brevmall (Word) – en mall för företagets anställda som används 
för att kommunicera på ett enhetligt sätt 

• Kontorsmaterial – här beskrivs de papperstyper och ytvikter som 
skall användas 

• Annonsmaterial – förslag på annonsernas design, både för 
webbannonsering och tryckt annonsering 

• Regler för webbsidan – regler för rubriksättning, placering av 
bilder och vilka färger som kan användas 

• Bildspråk – grundregler för bildspråk, exempelvis motiv, 
färgsättning och miljö 

• Tilltal/tonläge – för att den grafiska manualen ska uppfattas som 
en rekommendation bör språket hålla en vänlig och ödmjuk ton 

• Presentationsmall – rekommendation för hur exempelvis en 
Powerpoint presentation kan se ut 
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2 Syfte 
Huvudsyftet med undersökningen är att skapa logotyp samt grafisk profil 
som resulterar i en grafisk identitet till Dala HR Partner. Och i en grafisk 
manual beskriva hur den ska användas i marknadsföringen av Dala HR 
Partner.  
 

2.1  Huvudfråga 
• Hur bör logotyp och grafisk profil för Dala HR Partner se ut för att 

lämpligast förmedla företagets mål och värderingar? 
 

2.2 Projektmål och avgränsningar 

2.2.1 Projektmål 
Efter avslutad undersökning ska logotyp och grafisk profil förmedla det 
som initalt önskades av Dala HR Partner dvs. att de är ett kompetent, 
seriöst, tryggt och effektivt företag.  
 

2.2.2 Avgränsningar 
Projektet har undersökt logotyp, färg och formers betydelse i en logotyp 
samt applicerat detta i en grafisk profil för Dala HR Partner. Den 
framtagna grafiska profilen presenterar enheterna logotyp, typsnitt, 
profilfärger, brevmall samt profil- och korrespondensmaterial. Övriga 
enheter som en grafisk profil bör innehålla presenteras inte på grund av 
undersökningens tidsbegränsning. 
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3 Metod 
3.1 Tillvägagångssätt 
Studien utgår från Measuring Information Design (Sless, 2008) sju steg 
och i varje steg, se figur 2 och punktlista nedan, utfördes olika aktiviteter 
relevanta för studien. Undersökningen har främst varit riktad mot 
målgruppen som Dala HR Partner har, detta för att få relevanta och 
intressanta svar på studiens frågeställningar. Även personer med erfarenhet 
inom grafisk design har deltagit i undersökningen, med anledningen att få 
åsikter baserat på erfarenhet och utbildning. 

 

Figur 2  David Sless Measuring Information Design   
 
Inledningsvis påbörjades undersökningen med en intervju (Scoping) 
tillsammans med uppdragsgivaren för att få en uppfattning om vad 
uppdraget går ut på. Den visuella innehållsanalysen (Benchmarking) 
riktades mot Dala HR Partners konkurrenter för att få en inblick i hur andra 
företag i HR-branschen marknadsför sig. Med intervjun och den visuella 
innehållsanalysen som underlag påbörjades den kreativa processen för 
prototyper på logotyp och grafisk profil som sedan testades (Testing 1) på 
målgruppen med semi-strukturerade intervjuer samt på Dala HR Partner 
via mejlkontakt. Utifrån åsikter från testing 1 förbättrades (Refining) 
designen för att sedan testas (Testing 2) igen på personer med erfarenhet 
inom grafisk design samt på Dala HR Partner. Vid testing 2 skickades en 
enkätundersökning ut till respondenter med erfarenhet inom grafisk design. 
Efter testing 2 färdigställs (Implementing) slutlig logotyp och grafisk 
profil för digital och tryckt användning och levereras till Dala HR Partner. 
I det sista steget (Monitoring) kontrolleras det att logotyp och grafisk 
profil användas konsekvent av företaget och uppfyller sitt syfte att 
förmedla Dala HR Partners värderingar och mål. 
 
David Sless´s Measuring Information Design, sju steg:  

• Scoping– intervju med uppdragsgivaren 
• Benchmarking–visuell innehållsanalys på konkurrenters 

logotyper 
• Prototyping– skissandet på prototyper 
• Testing– semi-strukturerade intervjuer samt enkätundersökning 
• Refining– förbättra utifrån kritik från de semi-strukturerade 

intervjuerna samt från Dala HR Partner 
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• Implementing– Dala HR Partner får färdiga format samt en 
manual hur det skall användas 

• Monitoring– kontrollera om logotyp och grafisk profil används 
konsekvent 

Denna modell valdes då den möjliggör en analys i ingångsskedet som utgör 
grunden till designarbetet och modellen ger även tid till designarbetet med 
prototypframtagning, tester och feedback. För att en ny design eller 
redesign ska vara lyckad måste dessa sju steg följas (Sless, 2008) och varje 
steg är nödvändigt. Utan den nödvändiga bakgrunden samlad från 
Benchmarking steget är det inte försvarbart att se att ändringen gav 
resultat. Den viktigaste anledningen till att testa och undersöka vid 
Benchmarking-steget är att om du inte kan säga vart du började och varför 
ändringarna gjordes är du inte i någon position att säga att din design är en 
förbättring (Sless, 2008).  

I den här undersökningen ska vi, efter önskemål från uppdragsgivaren Dala 
HR Partner, använda färgen orange i den grafiska profilen. Dala HR 
Partner har sen tidigare ett grafiskt element i orange och vi kommer 
använda samma färgkod till vår orange. 

3.2 Material 
Prototyping. Tre prototyper togs fram på basis av Adir et al (2015) viktiga 
egenskaper som en logotyp bör uppfylla: läsbar, sammanhängande, 
anpassningsbar, reproducerbar, minnesvärd, tidlös och enkel. Även 
önskemål från Dala HR Partner om att logotypen innehåller ett 
paragraftecken och kravet på att använda orange. Prototyperna används 
som underlag till intervjuerna. Nedan följer en beskrivning av idéerna 
bakom de tre prototyperna, färgkombinationer och typsnitt. 

3.2.1 Prototyper 
Prototyp 1, se figur 3, baseras på Dala HR Partners önskemål om att 
använda ett paragraftecken. Tanken med logotypen är att den ska 
symbolisera arbetsrätt, professionell och kompetent med en modern 
abstrakt tolkning. 

 
Figur 3  Figuren visar prototyp 1.
 
Prototyp 2, se figur 4, är en modernare tolkning på Dala HR Partners 
önskemål om att använda paragraftecknet. Tanken med ”pilen” uppåt är att 
den ska symbolisera effektiv och kompetent. 
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Figur 4  Figuren visar prototyp 2.
 
I Prototyp 3, se figur 5, frångick vi Dala HR Partners önskemål och 
skissade på en alternativ idé och där bladen är en egen tolkning av 
kunskapens träd. Där varje blad står för Dala HR Partners värderingar: 
kompetent, effektiv, trygg och seriös.  
 

 

Figur 5  Figuren visar prototyp 3.

 
3.2.2 Färgkombinationer 
Åtta färgkombinationer valdes, samtliga med primärfärgen orange utifrån 
Dala HR Partners önskemål, se figur 6. Samtliga färgkombinationer 
applicerades på de tre prototyperna och applicerades sedan i en mockup för 
att presentera grafisk profil, se figur 7. 
 

 

Figur 6  Utvalda färgkombinationer.  
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Figur 7  Figuren visar grafisk profil på en mockup i 
färgkombinationen orange/vit.  

 
3.2.3 Typsnitt 
Resultaten från den visuella innehållsanalysen visade att majoriteten av 
HR-företag använde linjära typsnitt i deras logotyper, därför valdes tre 
linjära typsnitt ut efter författarnas estetiska åsikter. Respondenterna fick se 
tre typsnitt, se figurerna 8–10, utan symbol, inkluderat de typsnitt de redan 
sett i prototyperna.  

 
Figur 8  Typsnitt 1, satt i typsnittet Effra.  
 

 
 
Figur 9  Typsnitt 2, satt i typsnittet Museo Sans. 
 

 
 
Figur 10  Typsnitt 3, satt i typsnittet Proxima Nova. 
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Litteraturstudie 
För att finna relevant underlag till undersökningen gjordes webbsökning 
genom Google, Google Scholar, Google Books, Diva, Summon och Libris. 
Litteratursökningen utfördes även genom att studera litteratur från 
Högskolan Dalarnas Bibliotek. 

De sökord som användes var bland annat: logotyp, färglära, shapes, form, 
symbol, grafisk profil, grafisk profilering, grafisk identitet, logotype, brand 
building, företagsidentitet, corporate identity, graphic identity, human 
resource, HR, varumärkesuppbyggnad, varumärke, brand etc.  

3.3.2 Visuell innehållsanalys 
En visuell innehållsanalys utfördes med syftet att få en bättre förståelse för 
hur andra HR-företag profilerar sig. Genom en visuell innehållsanalys 
kunde ett mätbart resultat uppnås (Bell, 2001). Den visuella 
innehållsanalysen genomfördes med en korpus bestående av 30 HR-
företags logotyper. Samtliga logotyper som ingick i studien hämtades från 
webbsidan allabolag.se. Allabolag.se är ett företagsregister för alla 
registrerade företag i Sverige. Genom sökorden, HR och human resource, 
gjordes ett bekvämlighetsurval där de 30 första logotyperna valdes ut med 
tillhörande registreringskategori: konsultverksamhet avseende företags org. 
Logotyperna hämtades in från respektive HR-företags hemsida genom en 
printscreen eller från Googles bildsökning. Samtliga logotyper jämfördes 
mot respektive HR-företags hemsida. Resultatet presenterades i diagram. 
Följande kategorier undersöktes, dominerande färg, antal färger, typsnitt, 
gemen och versal, bokstavsform och symboltyp.
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3.3.3 Semi-strukturerade intervjuer 
För fullständiga intervjufrågor se bilaga 4. 

Testing 1. Semi-strukturerade intervjuer utfördes med syftet att kartlägga 
målgruppens åsikter utifrån färg och form i logotyp och grafisk profil, för 
att se i vilken utsträckning företagets värderingar förmedlas.  

Urval. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem 
respondenter från medelstora företag i Falun och Borlänge, för att få en 
insikt från målgruppens åsikter och synpunkter (Denscombe, 2009). 
Samtliga respondenter var kvinnor med personalansvar eller var insatt i 
personalfrågor. Respondenterna valdes i första hand utifrån önskemål av 
Dala HR Partner. Respondenterna som deltog: 

• Kvinna, 50 år, Engelska Skolan 

• Kvinna, 29 år, Scorett 

• Kvinna, 36 år, Dellner 

• Kvinna, 53 år, Temabo AB 

• Kvinna, 41 år, arbetande (valde att vara anonym) 

Intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna 
spelades in via mobil med samtycke från respondenten, med undantag från 
en respondent som avböjde att spelas in. Istället fördes skriftliga 
anteckningar. Alla som medverkade blev informerade om deras rätt att 
avbryta intervjun och medverkan i undersökningen. 

Intervjusvaren samlades i en tabell och analyserade för att se vilken 
prototyp som i störst utsträckning förmedlade Dala HR Partners 
värderingar.  

Bortfall Vid bortfall av respondent valdes nya utifrån ett 
bekvämlighetsurval då tid och resurs var begränsad. Det nya urvalet valdes 
efter Dala HR Partners målgrupp. 

Etik. Respondenterna fick i början av den semi-strukturerade intervjun 
valmöjligheten att vara känd eller anonym och i de fall respondenterna valt 
att vara anonyma har privata uppgifter inte registrerats. Anonymitet har 
inte påverkat studien. 
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3.3.4 Enkätundersökning 
För fullständiga enkätundersökning se bilaga 5. 

Testing 2. En webbaserad enkätundersökning skickades ut via mail till 76 
st tänkbara respondenter med erfarenhet inom grafisk design, för att få 
yrkesprofessionella åsikter på framtagen logotyp och grafisk profil. 
Samtliga var hyresgäster vid ett företagshotell i Falun samt till för 
författarna, kända yrkesverksamma. Respondenterna som deltog: 

• Ålder <20 = 1 respondent 

• Ålder 21–25 = 13 respondenter 

• Ålder 26–30 = 7 respondenter 

• Ålder 31–35 = 5 respondenter 

• Ålder 36–40 = 1 respondent 

• Ålder 41–45 = 1 respondent 

• Ålder 46–50 = 1 respondent 

• Ålder 51-60 = 8 respondenter 

Webbenkäten utformades i Google Forms då svaren sammanställs 
automatiskt. Materialet som testades var logotyp och grafisk profil baserat 
på åsikter från respondenterna från de semi-strukturerade intervjuerna samt 
Dala HR Partner.  

Enkäten bestod av sex stycken huvudkategorier, logotyp, färgkombination, 
typsnitt, visitkort, brevmall och grafisk profil med huvudsyftet att se i 
vilken utsträckning Dala HR Partners värderingar och mål förmedlas. 
Kategorierna valdes med syftet att undersöka logotyp och grafisk profil 
med korrespondensmaterial, då de semi-strukturerade intervjuerna i större 
grad fokuserade på logotyp än den grafiska profilen.  

Respondenterna fick svara på frågan ”I hur stor utsträckning förmedlas ...” 
och med återkommande egenskaper, på en semantisk differentialskala 
graderat 1–6, där 1 = inte alls, och 6 = helt. Enkäten omfattade även 
frisvarsalternativ på kategorierna logotyp, färgkombination och typsnitt. 
Antal frågor begränsades för att enkäten inte skulle ta längre tid än tio 
minuter. 

Resultaten sammanställdes automatiskt i Google Forms i form av Excel 
dokument som vidare bearbetades och analyserades för att presenteras i 
stapeldiagram.  

Urval.  Enkäten skickades ut till 76 st tänkbara respondenter och det var 36 
st som deltog, vara 19 st var kvinnor och 17 st var män. Erfarenhet inom 
grafisk design låg mellan 0–30 år. 
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Etik. Inga privata uppgifter från respondenterna registrerades. Anonymitet 
har inte påverkat studien.  

Bortfall. För att minimera risken för eventuella bortfall på grund av 
missförstånd utformades frågorna så kort och koncist som möjligt. 
Respondenten fick möjligheten att själva välja tidpunkt att svara på 
enkäten då tidsbrist skulle kunna vara en anledning till att inte svara på 
enkäten.  
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4 Resultat  
4.1 Benchmarking 
För fullständig korpus se bilaga 1.  

För att finna generella samband eller olikheter utfördes en visuell 
innehållsanalys med en korpus bestående av 30 HR-företags logotyper. 
Nedan följer resultatet av den visuella innehållsanalysen utifrån respektive 
kategori. Följande kategorier redovisas: 
 

• Färg: dominerande färg, antal färger 
• Typografi: typsnitt, gemen och versal, bokstavsform 
• Symbol: symboltyp, geometrisk form

 

4.2 Färg 

4.2.1 Dominerande färg 
Figur 11 visar att blå är vanligt förekommande, 40 % hos HR-företags 
logotyper. Det framgår även att svart och orange är vanligt förekommande 
i logotyperna. 
 

 

Figur 11  Logotypernas dominerande färg, inom HR-branschen. 
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4.2.2 Antal färger 
Resultaten i figur 12 visar att majoriteten, 54 % bestod av två färger. Det 
var 27 % som endast använde en färg. Endast 3 % hade fyra respektive fem 
färger. Resultaten i figur 4 visar att två färger respektive en färg är vanligt 
förekommande.  
 

 
Figur 12  Antal färger i logotyperna, inom HR-branschen. 
 

4.3 Typsnitt 
För fullständig beskrivning av typsnittsklassificeringen se bilaga 2. 
 
Resultaten som redovisas i Figur 13, visar att linjärer är det mest använda 
typsnittet. 70 % av logotyper bestod av linjärt typsnitt. Det var 7 % som 
hade en garald och 7 % som hade didon som typsnitt. Endast 3 % hade en 
real som typsnitt. Ingen logotyp uppvisade en mekan eller script som 
typsnitt. 

 
Figur 13 Typsnittsklasser i logotyp inom HR-branschen.
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4.3.1 Gemen och versal 
Figur 14 visar att 38 % hade genomgående versaler i logotypen. 28 % hade 
gemena och versala bokstäver. Endast 12 % hade enbart gemena bokstäver 
i logotypen. Resultaten visar även att 22 % hade gemena bokstäver med en 
inledande versal. 
 

 
 
Figur 14  Gemen eller versal i HR-logotyper. 

4.4 Bokstavsform 
Figur 15 visar att 44 % hade rak bokstavsform och 27 % hade en fet 
bokstavsform i logotypen. Det var 13 % som hade en kombination av rak 
och fet bokstavsform och var den mest representerade gällande 
kombinationer. 

 

 
Figur 15  Bokstavsform, inom HR-branschen.
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4.5 Symboltyp 
Figur 16 visar att 50 % använde textbestämd logotyp och den andra hälften 
använde mixad logotyp. Ingen av de analyserade logotyperna använde 
endast en ikon eller symbol i logotypen.
 

 
 
Figur 16  Symboltyp i logotyperna.

 
4.5.1 Geometrisk form 
Figur 17 visar att 50 % endast innehöll text i sin logotyp och 20 % hade en 
abstrakt symbol i sin logotyp. 
 

 
 
Figur 17  Form i logotyperna.
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4.6 Testing 1 
För fullständiga intervjufrågor se bilaga 4. 

Semi-strukturerade intervjuer utfördes med fem respondenter. Syftet med 
intervjuerna var finna vilken av de tre prototyperna som bäst förmedlar 
Dala HR Partners mål och värderingar enligt målgruppen. Fem kvinnor 
från medelstora företag deltog i undersökningen. Resultaten från 
intervjuerna presenteras i följande avsnitt: logotyp, färg, typsnitt. 

 
4.6.1 Logotyp 
Respondenterna fick se tre olika prototyper. Utifrån dessa prototyper, se 
avsnitt 4.6.1, fick respondenterna utvärdera olika egenskaper ex seriös,
kompetent, effektiv och trygg, se bilaga 4, utifrån minst respektive mest.  

På frågan vilka intryck de skulle föredra att ett HR-företag grafisk profil 
skulle ge, svarade flertalet respondenter att det skulle ge en seriös och 
professionell känsla: 

”Ja, jag tycker att det ska ge ett seriöst och stilrent uttryck.  
Helst ska det ju vara välkänt och inarbetat för då går det 

ju fortare att ta sig an det.” 
 

”Professionell, att det har funnits en tanke bakom det.  
Ju proffsigare det ser ut ju bättre intryck får man.” 

”Det är där man tittar först och fastnar för” 

 
Vid frågan om vilka färger respondenterna associerade till HR-branschen 
var svaren olika. Flertalet ansåg att färgglada färger var passande:  

”Ganska färgglatt. Kanske, ganska tillåtande med olika färger.  
Jag säger grönt, blått, rött och gult.” 

”Spontant, svart och vitt.” 

”Orange. Den sticker ut och är lite speciell. Inte en sån vanlig färg” 

 
På frågan om vilka associationer respondenterna hade för varje  
prototyp framkom det delade åsikter. Nedan visas en sammanställning  
av de associationer som nämndes vid intervjuerna: 
 
Prototyp 1, se figur 18, paragraf, måne, arbetsrätt, rent 

Prototyp 2, se figur 19, otydlig, krumelur, hus, liggande paragraf, rörig, 
snickeri  

Prototyp 3, se figur 20, höst, blomblad, symboliserar fyra tjänster i 
verksamheten, konsultverksamhet 

Figur 20 Prototyp 3 

Figur 19 Prototyp 2 

Figur 18 Prototyp 1 
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Vid frågan om vilken prototyp som var mest läsbar i både stor och liten 
storlek ansåg majoriteten att prototyp 3 uppfyllde de kraven. Endast en 
ansåg att prototyp 1 var mest läsbar.  

Majoriteten av respondenterna ansåg att prototyp 3, var mest tilltalande och 
den prototyp som stämde bäst in på Dala HR Partners mål och värderingar. 
Prototyp 3 var den som majoriteten ansågs förmedla unik, trovärdig, seriös 
och kompetent. Ett intressant resultat som framkom var att samtliga 
respondenter upplevde att prototyp 2 var minst tilltalande. Flertalet av 
respondenterna ansåg att den var svårtolkad och förmedlade inte HR-
branschen:  
 

”Ja, den här [syftar på prototyp 2] undrar man 
 ju vad de är för något. Man vill ju känna igen saker.” 

”Den här [syftar på prototyp 2] fattar jag  
ingenting av, det finns ingen liksom logik.”

 

4.6.2 Färgkombinationer
Orange. Färgen orange är den primärfärg Dala HR Partner avser att 
använda i logotypen. Dala HR Partner vill använda färgen orange på grund 
av att den ska skapa ett samband med arbetsmiljöverket. För att få en bättre 
uppfattning hurvida färgen orange kommunicerar Dala HR Partner 
värderingar, ställdes frågan: hur upplever du färgen orange? Svaren gav 
delade meningar:  

”Men det blir liksom höst. Och hösten är, om man tänker metaforer  
och sådär så är ju inte det, det vissnar ju. Så därför säger jag grönt, 

 för då blommar det. Om jag bara säger spontant.”  
 

”Ja den är ju lite såhär signalfärg. Retro. Den är väl snygg, men.”

Under intervjun visades även olika färgkombinationer, se figur 21. Utifrån 
de tidigare ställda frågorna valdes den mest tilltalande prototypen ut för 
varje respondent. Endast den utvalda logotypen visades applicerat på 
profil- och korrespondensmaterial i form av en mockup, se avsnitt 4.6.2, 
med åtta olika färgkombinationer. Fyra respondenter valde prototyp 3 och 
en respondent valde prototyp 1. Prototyp 2 visades inte i profil- och 
korrespondensmaterial. 

Resultaten från intervjuerna visar att majoriteten av respondenterna anser 
att färgkombinationen orange/grå och orange/svart passar för ett HR-
företag. Samma färgkombinationer uppfyllde majoriteten av de egenskaper 
som respondenterna fick ta ställning till. Endast en respondent ansåg att 
orange/blå var bäst lämpad. Resultaten visar att det är diskreta 
färgkombinationer som är mer tilltalande. Flera av respondenterna 
beskriver de diskreta färgkombinationerna som följande: 

”det känns mer diskret” 

”känns mer formellt” Figur 21 
Färgkombinationer 
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Färger som är färgstarka eller som har stor kontrast till färgen orange som  
t ex grön eller lila uppfattades av majoriteten respondenter som oseriös, 
otrygg och minst trovärdig. 
 

4.6.3 Typsnitt 
Tre olika typsnitt till logotypen presenterades för respondenterna. 
Åsikterna var lika gällande typsnitt 1 och typsnitt 3. Två respondenter 
ansåg att typsnitt 1, se figur 22, var mest tilltalande medan två andra ansåg 
att typsnitt 3, se figur 24, var mest tilltalande. Endast en respondent ansåg 
att typsnitt 2, se figur 23, var mest tilltalande: 

”känns mer formellt” 

”lättast att läsa” 

”behagligare att läsa” 
 

4.7 Refining 
Med hänsyn till de åsikter som framkom under intervjuerna och i samtycke 
med Dala HR Partner valde vi att förbättra prototyp 3, se figur 25. 
Resultaten från de semi-strukturerade intervjuerna visade att 
färgkombinationen orange/grå var mest tilltalande.  

Utifrån Dala HR Partners preferens valdes färgkombinationen orange/blå. 
Justeringar som utfördes var att typsnittet byttes ut till Effra, som var en av 
de mest omtyckta vid testing 1, se avsnitt 4.6.3, samt författarnas åsikter. 
Även kerning av text och avstånden mellan bladen jämnades till. 
Ytterligare önskemål från Dala HR Partner var att texten skulle integrera 
mer med symbolen så ett blad placerades i R:et i HR, se figur 26. Trots att 
Airey (2010) skriver att en logotyp endast bör innehålla ett utmärkande 
element. 

 

Figur 25  Prototyp 3 innan refining. 
 

 

Figur 26  Prototyp 3 efter refining.  

Figur 22 Typsnitt 1 

Figur 23 Typsnitt 2 

Figur 24 Typsnitt 3 
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4.8 Testing 2 – enkätundersökning 
För fullständig enkätundersökning se bilaga 5. 

En webbaserad enkätundersökning utfördes med syftet att få 
yrkesprofessionella åsikter om logotyp och grafisk profil, efter refining, 
förmedlar Dala HR Partners värderingar och mål seriös, kompetent, trygg 
och effektiv. Och dessutom åsikter om logotyp och grafisk profil förmedlar 
tidlös, unik, läsbar, minnesvärd samt är passande för HR-branschen.   
 
Enkätundersökningen besvarades av 19 kvinnor och 17 män med 
varierande ålder och varierande erfarenhet inom grafisk design. 
 
I följande tabeller motsvarar Y-axeln i hur stor utsträckning egenskapen 
förmedlas, 6 motsvarar helt och 1 inte alls. Resultaten från 
enkätundersökningen presenteras i följande avsnitt: logotyp, 
färgkombination, typsnitt och grafisk profil.

 
4.8.1 Logotyp 
I enkätundersökningen framgick det att logotypen i stor utsträckning, 
medelvärde över 4, förmedlar seriös, kompetent, trygg, läsbar och 
passande för HR-branschen. Resultat visar att logotypen i mindre 
utsträckning, medelvärde under 4, förmedlar effektiv, tidlös, unik och 
minnesvärd. Se figur 27. 

 
 
Figur 27  Medelvärdet av respondenternas bedömning av logotyp.
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4.8.2 Färg 
Figur 28 visar att färgkombinationen i logotypen, i stor utsträckning, 
förmedlar seriös, kompetent, trygg, effektiv och tidlös med ett medelvärde 
över 4. Respondenterna ansåg att färgkombinationen i mindre utsträckning, 
medelvärde under 4, förmedlar unik, minnesvärd och passade för HR-
branschen. 

Figur 28  Medelvärdet av respondenternas bedömning av
 färgkombination i logotypen. 

4.8.3 Typsnitt 
Figur 29 visar att respondenterna ansåg att typsnitten, som inte namngavs, i 
stor utsträckning förmedlar flertalet av egenskaperna. Respondenterna 
ansåg att typsnitten, i mindre utsträckning förmedlar unik.   

 

Figur 29  Medelvärdet av respondenternas bedömning av Avenir och 
Cambria.
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4.8.4 Visitkort 
Figur 30 visar att visitkortet i stor utsträckning, medelvärde över 4, 
förmedlar samtliga egenskaper. Visitkortet i sin helhet förmedlar seriös 
och kompetens, med ett medelvärde över 5. 

 

Figur 30  Medelvärdet av respondenternas bedömning av visitkort. 

4.8.5 Brevpapper 
Figur 31 visar att brevpapper, i större utsträckning, förmedlar seriös, 
kompetent, trygg, effektiv, minnesvärd och passade för HR-branschen, med 
ett medelvärde över 4. Respondenterna ansåg att brevpapper i mindre 
utsträckning, medelvärde under 4, förmedlar tidlös och unik. 

 

 
Figur 31  Medelvärdet av respondenternas bedömning av brevpapper. 



Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

 

4.8.6 Grafisk profil 
Figur 32 visar att den grafiska profilen, i stor utsträckning, förmedlar 
seriös, kompetent, trygg, effektiv, tidlös, minnesvärd och passande för HR-
branschen, med ett medelvärde över 4. Respondenterna ansåg att den 
grafiska profilen i mindre utsträckning, medelvärde under 4, förmedlar 
unik.  

 

Figur 32  Medelvärdet av respondenternas bedömning av den grafiska 
profilen.

Standardavvikelse. Se figur 33, visar respondenternas variation gällande 
de olika bedömningskategorierna. Differensen var låg. Högst 
standardavvikelse var färgkombinationer på 1,3 enheter och lägst var 
visitkort på 1,1 enheter. 

 

 
Figur 33  Standardavvikelser gällande huvudkategorierna.



Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

 
Samarbete. På frågan om de skulle vilja samarbeta, se figur 34, med 
företaget baserat på grafiskt utseende, där 6 motsvarar troligen och 1 
troligen inte, svarade majoriteten troligen. Endast en respondent svarade 
troligen inte. 

 

Figur 34  Antal respondenter som skulle vilja samarbeta med    
 företaget baserat på grafiskt utseende.

 

Frisvar. Vid frisvarsalternativen framkom det av flertalet respondenter att 
det ”blad” som finns i HR är ett onödigt element. Det inkom även andra 
förslag på förbättringar. 

”Det som gör att jag inte sätter högsta betyg är  
krumeluren på R:et. Vet inte riktigt varför, men den drar  

ned det seriösa intrycket, krånglar till det i onödan.” 

”Har blombladen någon symbolik? Kanske vore snyggt att  
ha samma graders rotation på alla blad.” 

”Det är väldigt liten nyansskillnad mellan de två orangefärgerna och de 
två blå... Man ser knappt att det är två olika.”
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4.9 Implementing 
För fullständigt grafisk profil, se bilaga 6.  

I följande avsnitt presenteras slutgiltig logotyp och grafisk profil, med de 
enheter som vi ansåg var relevant för Dala HR Partner (Larson u.å). Med 
hänsyn till de resultat som framkom från enkätundersökningen och i 
samtycke med Dala HR partner gjordes ytterligare några få justeringar. 
 
Majoriteten av respondenterna som svarade på enkätundersökningen ansåg 
att ”bladet” som återfinns i HR var ett störande element och valdes därför 
att elimineras. Mellanrum mellan blad och bokstäver förfinades. Detta blev 
den slutgiltiga prototyp som godkändes av Dala HR Partner, se figur 35. 
 

 

Figur 35  Slutlig logotyp. 

 
4.9.1 Grafisk manual 
Den framtagna grafiska profilen sammanställdes i en grafisk manual med 
riktlinjer för logotyp, typografi, profilfärger och grafiska element samt 
profil- och korrespondensmaterial. Folderns format är liggande A5. Se 
grafisk manual i bilaga 6.

 

4.9.2 Logotyp 
Logotypen finns i två olika varianter, en med symbolen till vänster, se figur 
36, och en med symbolen över, se figur 37. Den primära logotypen som 
ska användas är logotyp med symbolen till vänster. I situationer när det 
inte är möjligt får den sekundära varianten användas. De båda varianterna 
finns i utförandet färg, svartvit och negativ. Och det för att företaget ska ha 
möjlighet att anpassa logotyp efter användningsområde. I den grafiska 
manualen presenteras logotypens frizon som är det utrymme som alltid ska 
finnas runt logotypen. Se även logotypens varianter i bilaga 6. 

 

    

Figur 36  Primär variant av logotyp, i färg samt negativ utförande. 
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Figur 37  Sekundär variant av logotyp, i färg samt negativ utförande. 

 

4.9.3 Profilfärger 
Dala HR Partner har en primärfärg, orange samt komplementfärgerna blå, 
grå, svart och vit. Profilfärgerna presenteras som exempelrutor och med 
färgkoder i CMYK, RGB och Pantone, se figur 38. Se även profilfärgerna i 
bilaga 6. 

 

 
Figur 38  Dala HR Partners profilfärger. 

 

4.9.4 Typsnitt 
Figur 39 visar valda typsnitt. Till rubrik valdes Avenir Black och till 
brödtext Cambria Regular. För att reducera kostnader valdes kostnadsfria 
typsnitt. Vi valde två hustypsnitt som hade olika valmöjligheter av form 
och vikt, då Heine (2005) menar att det är väsentligt att välja typsnitt med 
flera valmöjligheter eftersom behovet av att variera trycksaker kommer 
förr eller senare att uppkomma. Avenir finns i fyra olika typvikter, 
typvikten Black ska i första hand användas till rubriker. Cambria finns i 
fyra olika typvikter, typvikten Regular ska i först hand användas. Se även 
typsnitten i bilaga 6. 
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Figur 39  Figuren visar Dala HR Partners typsnitt. 
 
4.9.5 Profil- och korrespondensmaterial 
 
Visitkort. Visitkort i formatet 90mm x 55mm, se figur 40. 

       

Figur 40 Visitkort, framsida och baksida.
 

Brevpapper. Wordmall, se figur 41. 

 

Figur 41 Wordmall för brevpapper. 
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Grafiska element. Se figur 42, kan användas i den visuella 
kommunikationen för att förstärka företagets identitet. De fyra bladen från 
symbolen går att använda var för sig eller alla fyra tillsammans. Färgerna 
som ska användas är Dala HR Partners profilfärger. Se även de grafiska 
elementen i bilaga 6. 

 
Figur 42  Grafiska element, i färg och negativ. 
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5 Diskussion 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur en logotyp och grafisk profil för 
Dala HR Partner ska se ut för att lämpligast förmedla företagets mål och 
värderingar, seriös, kompetent, effektiv och trygg samt uppfylla egenskaper 
från Adir et al. (2015) tidlös, unik och minnesvärd. 
 

5.1 Visuell innehållsanalys 
Resultaten från den visuella innehållsanalysen visade att dominerande färg 
bland logotyper i HR-branschen, var blå. Från litteratursökningen framkom 
det att blå anses som självsäker och trygg. Detta stöds av den visuella 
undersökningen som utfördes på hur andra HR-företag vill upplevas, där 
flertalet beskrev sig som kompetenta, engagerade och effektiva. Ett 
intressant resultat var att logotyp med en abstrakt symbol var vanligt 
förekommande i vår visuella innehållsanalys, vilket målgruppen i vår 
undersökning inte uppskattade. I vår undersökning avser vi prototyp 2 som 
abstrakt.  
 

5.2 Testing 1 – semi-strukturerad intervju 
Det intressantaste resultatet var att målgruppen var nästintill enig om 
vilken prototyp de ansåg bäst förmedla Dala HR Partners värderingar. Våra 
resultat från Testing 1 visade tydligt att det var prototyp 3, se figur 43, som 
uppskattades mest av respondenterna. Den var lätt att minnas och ansågs 
förmedla kompetent, seriös, trygg och effektiv.  

En tänkbar anledning är att prototyp 3 har en symbol som går att associera 
till något vi känner igen efter inlärda innebörder, (Liungman, 1999). Adir 
et al. (2015) anser att en bra logotyp bör uppfylla kraven på läsbar, 
sammanhängande, anpassningsbar, reproducerbar, minnesvärd, tidlös och 
enkel, för att förmedla företagets identitet, något som resultaten visar att 
prototyp 3 uppnådde. Och de skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
varför prototyp 3 uppskattas hos målgruppen. Endast en av respondenterna 
associerade bladen till tjänster i företaget och det visar på en brist i 
logotypens kommunikation gentemot målgruppen.  

Ett oväntat resultat var att prototyp 2, se figur 44, var för abstrakt och 
uppskattades inte av målgruppen, samtidigt som det var den prototypen 
som ansågs vara mest unik. En tänkbar anledning kan vara att Dala HR 
Partner idag inte är ett väletablerat företag, om prototyp 2 tillhört ett 
väletablerat företag skulle resultaten möjligen blivit annorlunda, då 
respondenterna ansåg att igenkänningsfaktor och rykte var en viktig del i 
hur en logotyp uppfattas. Ytterligare en tänkbar anledning kan vara att en 
form som inte har någon social inlärd betydelse (Liungman, 1999) kan vara 
svår att förstå och därför kan den inte heller uppnå kravet om att en logotyp 
bör vara enkel att förstå (Adir et al., 2015). Därav brister kommunikationen 
i att förmedla företagets identitet.  

Majoriteten av respondenterna svarade att de nedtonade 
färgkombinationerna ansågs som seriös, effektiv, kompetent och trygg. En 
tänkbar anledning kan vara att färgkombinationen väckte positiva känslor 

Figur 43 Prototyp 3 

Figur 44 Prototyp 3 
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hos respondenterna (Adir et al., 2015). Medan färgkombinationer med två 
starka färger, exempelvis orange/lila uppfattades som oseriöst. Lila anses 
som lekfull och orange anses trygg (Wright, u.å) och kombinationen 
förmedlar möjligvist ett oseriöst intryck. En ytterligare anledning kan vara 
att man inte associerar färgen lila med HR-branschen, då ingen lila färg 
påträffades i logotyperna i den visuella innehållsanalysen. Även trender i 
färg kan vara en möjlig förklaring.  

Resultat gällande typsnitt 1 och typsnitt 3 var jämna där flertalet 
respondenter ansåg att typsnitt 1, se figur 45, var lättast att läsa medan 
andra ansåg att typsnitt 3, se figur 46, var behagligare att läsa. 
Respondenterna gav endast ytliga förklaringar och åsikter. En tänkbar 
anledning kan vara att respondenterna är lekmän utan utbildning och 
erfarenhet inom typografi, samt författarnas bristande upplägg gällande hur 
typsnitt undersöktes på intervjun. 

5.3 Testing 2 – enkätundersökning 
Resultat från enkätundersökningen visade att respondenter med erfarenhet 
av grafisk design bekräftar målgruppens svar från testing 1. Prototyp 3 
förmedlar Dala HR Partners värderingar och mål, seriös, kompetent, 
effektiv och trygg samt ytterligare egenskaper, tidlös, unik och minnesvärd, 
som en logotyp bör erhålla (Adir et al., 2015). Ett intressant resultat från 
enkätundersökningen var att flertalet respondenter efterfrågade om bladen 
hade innebörd, något som endast en respondent från testing 1 påpekade. 
Detta skulle kunna förklaras av att respondenter med erfarenhet och 
utbildning inom grafisk design har ett annat tankesätt och lärt sig vikten av 
symbolik och innebörd i logotyper och kan därför göra den kopplingen.  

I flertalet av respondenternas frisvar framkom det att bladet i HR var ett 
störande element som inte hade någon funktion eller syfte och att det 
möjligtvis påverkat bedömningen. En anledning kan vara att logotypen 
uppfattas som rörig då den har flera utmärkande element. Airey (2010) 
anser att en logotyp endast bör ha ett element som är utmärkande. Bladet 
kan även ha påverkat läsbarheten i logotypen. En tänkbar möjlighet kan 
därför vara att kommunikationen brister. Endast en respondent ansåg att 
typsnittet bör förändras och det med åsikten om att typsnittet påminner om 
Comic Sans. 

Hustypsnitten mottogs väl av respondenterna och en möjlig förklaring kan 
vara att de visade på en sammanhållning med övriga komponenter i den 
grafiska profilen och därför förmedlade god typografi (Wheeler, 2012). 

Ett oväntat resultat var färgkombinationen i logotypen. Respondenterna 
ansåg att orange/blå i stor utsträckning förmedlade alla egenskaper medan 
det i testing 1 endast var en respondent som ansåg att orange/blå 
förmedlade alla egenskaper. En anledning kan vara att respondenterna i 
testing 2 endast fick en färgkombination att bedöma.

Ett positivt resultat var att grafisk profil generellt förmedlar ett seriöst, 
kompetent, tryggt och effektivt företag. Och att majoriteten, baserat på de 
grafiska utseende, skulle välja ett samarbete med företaget. En tänkbar 
anledning är att den grafiska profilen förmedlar ett önskvärt värde än det 
faktiska värdet (Airey, 2010). De egenskaper som bör uppfyllas enligt Adir 
et al. (2015) samt Dala HR Partners värderingar och mål, uppfylls i stor 

Figur 45 Typsnitt 1 

Figur 46 Typsnitt 3 
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utsträckning på samtliga komponenter, logotyp, färgkombination, typsnitt, 
visitkort och brevpapper. En möjlig anledning till att logotyp och grafisk 
profil tagits emot väl av respondenterna kan vara att vi har uppfyllt kraven 
på (Bosch et al., 2005) synlighet, unik och autentisk och därför förmedlas 
företagets grafiska identitet. Troligtvis har de olika komponenterna i den 
grafiska profilen uppnått en bra sammanhållning (Wheeler, 2012) och 
därför tas den emot väl av respondenterna.  

5.4 Metodreflektion 
I undersökningen har vi arbetat med olika materialinsamlingsmetoder 
vilket vi känner har gett undersökningen en bredd av åsikter, då vi erhållits 
åsikter från både lekmän och personer med utbildning och/eller erfarenhet 
inom grafisk design. Trots det finns det brister i materialinsamlingen som 
kan ha påverkat resultatet.  

Att arbeta enligt Davis Sless (2008) Measuring Information Design 
processen har fungerat som ett bra stöd och gett oss ett effektivt arbetssätt. 
Arbetssättet har gett oss tid och möjlighet att utvärdera vår design på 
logotyp och grafisk profil.  
 
Semi-strukturerade intervjuer. Det var svårt att hitta respondenter till de 
semi-strukturerade intervjuerna. Den vanligaste anledningen till att företag 
inte kunde delta var tidsbrist och bristande intresse. Endast fem semi-
strukturerade intervjuer utfördes. Ett lågt antal intervjuer kan ha påverkat 
resultaten. I undersökningen deltog endast kvinnor med olika 
yrkesbakgrund och förutsättningar, även det kan ha påverkat resultaten.  

Brist på tidigare erfarenhet av intervjuteknik hos författarna kan ha lett till 
att respondenternas svar blivit ytliga och inte så djupgående som vi hoppats 
på. Även bristande material som undersökte typsnitt i intervjuerna kan ha 
påverkat resultaten. 
 
 
Enkätundersökning. Antal respondenter [36] kan ha påverkat 
undersökningens resultat. På grund av tidsbrist var enkäten endast öppen 
för svar i tre dagar och kan därför vara anledningen till det relativt höga 
bortfallet [40]. Respondenterna hade varierande ålder, varierande 
erfarenhet inom grafisk design och var jämnt fördelat mellan både kvinnor 
och män. En brist kan även vara att respondenterna av olika anledningar 
inte tar enkäten på allvar och svarar sanningsenligt. Författarnas förmåga 
att formulera frågor kan ha lett till missförstånd och påverkat resultaten. 
Frisvaren var inte obligatoriska då vi ansåg att bortfallet förmodligen ökat. 
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6 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att skapa en logotyp och grafisk profil 
som på lämpligast sätt förmedlar företagets mål och värderingar till Dala 
HR Partner. Arbetet har utförts med hjälp av David Sless modell 
Measuring Information Design.  

Undersökningarna har gett oss värdefulla åsikter från både lekmän och 
yrkesprofessionella och fungerat som en bra grund till framtagningen av 
logotyp och grafisk profil. Från undersökningarna har det framgått att det 
är viktigt med en tanke bakom det visuella materialet för att egenskaperna 
ska förmedlas på bästa sätt.  

Flertalet respondenter ansåg att det var av stor vikt att den grafiska profilen 
utstrålade ett seriöst, kompetent och professionellt företag. Resultat gav 
tydliga åsikter att en logotyp inte bör innehålla flera utmärkande element, 
utan bör endast ha ett utmärkande element. Valet av exempelvis färg och 
form har betydelse i hur företagets värderingar kommuniceras. 

 

Prototyp 3 blev den slutgiltiga logotypen i färgkombinationen orange/blå. 
Målgruppen ansåg att orange/grå förmedlade Dala HR Partners mål och 
värderingar på lämpligast sätt. I slutändan valde Dala HR Partner 
färgkombinationen orange/blå.  

Resultat av den slutgiltiga logotypen och grafiska profilen visar att de i stor 
utsträckning förmedlar Dala HR Partners värderingar och mål, seriös, 
kompetent, effektiv och trygg, vilket var målet med den här undersökningen 
och vårt examensarbete. 
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Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – HR-logotyper

 
 

HR-företag Hemsida Logotyp 

Karera www.karera.se 

 

Didactor HR & 
Kompetens AB www.didactor.se 

 

HR Commitment AB www.hrcommitment.se 
 

HR Tailor AB www.hrt.nu 

 

Lundin & Boström HR 
AB www.lundinbostrom.se 

 

Cleo Human Resource www.cleohr.se 
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Zalaris HR Services 
Sverige AB www.zalaris.com 

 

Hilding HR Konsult www.hildinghr.se 

 

Hols HR Konsult AB www.nlpprofessionals.se 

 

HR Konsulterna 
Landskrona www.hrkonsulterna.se 

 

Human resource biten 
AB www.hrbiten.com 

 

HR Group Nordic AB www.hrgroupnordic.eu 
 

HR On Demand 
Sweden AB www.hrondemand.se  

LeasAB www.leasab.se 
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json HR Konsult AB www.jsonhr.se 

 

Karin Larsson HR 
Konsult AB www.hr-konsulten.se 

 

HR-Experten Kristofer 
Palmblad AB www.hrexpert.se 

 

Rätt Rekrytering & HR 
i Norr www.rattrekrytering.se 

 

Schedvin human 
resources management www.shrm.se 

 

Performing Ideas HR 
AB www.performingideashr.se 

 

Pronova human 
resource network www.pronova.se 

 

Human Resource AB www.humanresource.se 
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Konsult Monica 
Danielsson AB www.mdkonsult.se 

 

Human Resource Center www.hrcenter.se 

 

Sweden HR Group AB www.swedenhrgroup.se 
 

HR Skills Stockholm 
AB www.hrskills.se 

 

Stemog FM&HR 
Konsult AB www.stemog.se 

 

Verismo system www.verismohr.com 

 

Markow- HR Konsult www.markow.se 
 

 

BIM HR-konsult AB saknas 
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Bilaga 2 – Definitionsmanual 
Denna bilaga innehåller beskrivningar av förekommande definitioner som  
legat till grund för studien. 

 

Färg 

Följande färgkategoriseringar ingick i den visuella innehållsanalysen och  
presenteras i tabellen nedan.  
 
Tabell 0  Definition av färgkategorisering   

Färgkategori Definition 

Dominerande färger Avser den färg som tar upp störst yta av logotypen 

Antal färger Antalet färger som förekommer i en logotyp 
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Typsnitt 

I denna undersökning baseras typsnittsklassificeringen på The Vox System, skapad av Maximilien 
Vox 1954. The Vox System består av nio huvudkategorier som är skapade utifrån historiska perioder 
(Vox-ATypI classification, 2016, 16 mars). I tabellen nedan visas samtliga kategorier med 
beskrivning. 

Tabell 0  Typsnittsklassificering, The Vox System. 

Typsnittsklass Beskrivning Exempel 

Humanist 

Rund utformning. Korta och tjocka seriffer. 
Serifferna är lutande. Liten kontrast mellan 
grund- och hårstreck. De vanligtvis 
horisontella strecken är lutande. 

 

Garaldes
Rund utformning och diagonala 
ansvällningar samt tydliga drag av den 
skrivna bokstaven. 

 

Didones Stor kontrast mellan grund- och hårstreck. 
Serifferna är mycket tunna och horisontella. 

 

Realists Stor kontrast mellan grund- och hårstreck. 
Serifferna är tunna och spetsiga. 

 

Lineals 
Typsnitt utan utan seriffer, inga växlingar 
mellan grund- och hårstreck. 

 

Mécanes Typsnittet har tydliga seriffer. 

 

Scripts Handskriftskaraktär. 

 

Incised Påminner om en sanserif. En antydan till 
seriffer med en utformning av en triangel. 

 

Manuaires Utformning baserat på en fjäderpenna.  
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Gemen & Versal  
 
Bokstavsvarianter som ingick i den visuella innehållsanalysen presenteras 
i tabellen nedan. 

Tabell 0  Definition av versal och gemen  

 Definition Exempel 

Versal* Versala bokstäver är stora bokstäver. ABC 

Gemen Gemena bokstäver är småbokstäver.   abc 

* Dubbelkategorisering. Avser även kapitäler. 

 

Symboltyp  
Följande symbolkategoriseringar som ingick i den visuella  
innehållsanalysen presenteras i tabellen nedan. Kategoriseringen baseras  
på Adir, Adir & Pascu (2012). 

Tabell 0  Rubrik som kort beskriver tabellen  

Symboltyp Beskrivning Exempel 

Ikon eller 
symbolisk logotyp 

Innehåller endast emblem, symbol 
eller objekt. 

 

Textdefinierad 
logotyp 

Innehåller endast text eller siffror. Kan 
även bestå av endast en bokstav eller 
nummer. 

Mixad logotyp Innehåller både symbol och text. 

 



Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi  
Högskolan Dalarna  

Form  
I tabellen nedan presenteras geometriska former med beskrivning. 

 

Geometrisk form Beskrivning Exempel 

Cirkel  

 

Kvadrat & 
Rektangel

 

 

Triangel  

 

Organisk Natur, tex blomma 

 

Abstrakt Påminner om en typisk form men är 
förenklad. 

 

Endast text  
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Bilaga 3 – Personlig kommunikation 

Frågor till Dala HR Partner 

Företagsrelaterade frågor 

Vilken målgrupp vänder sig Dala HR Partner till?       
Framförallt två målgrupper: 

• Små företag som saknar egen intern HR-kompetens. 
• Större företag som behöver komplettera sin interna HR-avdelning med kompetens som ligger 

inom mitt kunskapsområde. T.ex. arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt. 

 
Vad vill Dala HR Partner att deras logotyp ska förmedla? 
Seriositet och trygghet i för företag mycket viktiga frågeställningar som arbetsmiljö och arbetsrätt är. 

 
Vilka nyckelord beskriver bäst Dala HR Partner? 
Effektiv och kunnig! 

 
Vilka värderingar har Dala HR Partner? 
Kunden ska känna trygghet i att de råd som ges av Dala HR Partner är baserade på vetenskap och 
praxis. Kunden ska känna trygghet i att Dala HR Partner fullföljer de åtaganden som överenskommits. 

 
Hur skulle du beskriva era tjänster och produkter? 
Rådgivningstjänster inom personalrelaterade områden. 
Operativt HR-arbete på företagens HR-avdelningar. 

 
Vilka är Dala HR Partners främsta konkurrenter? 
Större konsultföretag som Sprint och Lundin & Boström 

Mindre enmansbolag som mitt. T.ex. Åkerman HR Partner AB och HR-Konsult i Dalarna AB (dessa 
tror jag inte ens har hemsida men de finns på allabolag.se) 

 
Projektrelaterade frågor 

Har ni speciella former/illustrationer i åtanke för logotypen? 
T.ex. paragraftecknet som återfinns i FullKoll-loggan 
I övrigt inga egna idéer – helt öppen för förslag! 

Finns det önskemål om färg? Om ja, motivera gärna. 
Orange eftersom det är färgen inom Arbetsmiljöverket på alla föreskrifter. 
Dessutom är det en accentfärg till Skandinavisk Sjukvårdskompetens genom vilket bolag jag 
marknadsför mig också.
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Bilaga 4 – Frågor semi-strukturerad intervju 
 

• Vill du uppge ditt namn? 
• Vill du uppge vilket företag du arbetar för? 
• Har företaget du arbetar för tidigare samarbetat med HR? (ev upprepning på vad HR är och 

vad Dala HR Partner gör). 
• Tittar du på ”utseendet” när/om du skulle välja ett HR-företag? Varför? Varför inte? 
• Vilket intryck skulle du föredra att ett HR-företags grafiska profil ger utseendemässigt (öppen 

fråga?) 
• Vilka färger associerar du HR-branschen med? Varför? Utveckla gärna.

 
Färg 

• Hur upplever du färgen orange? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilka egenskaper förknippar du med färgen orange? Varför? Vill du utveckla?

 
Logotyp [visar ett exempel åt gången]

• Vad associerar du logotypen med? Utveckla gärna…
 
Logotyp [visar tre olika exempel]

• Vilken logotyp anser du är mest respektive minst unik? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken logotyp anser du är mest respektive minst tidlös? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken logotyp anser du utstrålar mest respektive minst trygghet? Varför? Utveckla gärna.   
• Vilken logotyp skulle vara lättast att komma? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken logotyp tilltalar dig mest? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken logotyp kommunicerar bäst att den tillhör HR-branschen? Varför? Vill du utveckla? 
• Vilken logotyp är mest läsbar i olika storlekar? 

 
[Visar i färg och svart/vit] 

• Vilken logotyp fungerar bäst i både färg och svart/vit? 
 

Typografi [visar ”Dala HR Partner” satt med tre olika linjära typsnitt]
• Vilket typsnitt är mest attraktiv/tilltalande? Varför? Utveckla gärna. 
• Passande för HR-branschen? Varför? Utveckla gärna.

 
[Visar åtta exempel på logotyp i olika färgkombinationer för respondenten]

• Vilken av dessa känns mest respektive minst trovärdig? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken av dessa känns mest respektive minst seriös? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken upplever du som mest respektive minst kompetent? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken logotyp anser du utstrålar mest respektive minst trygghet? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken färgkombination passar bäst till företag i HR-branschen? Varför? Utveckla gärna. 
• Vilken skulle du helst vilja samarbeta med? Varför? Utveckla gärna. 
• Varför tilltalas du av den? Varför? Utveckla gärna. 
• Förslag på förbättringar?
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Bilaga 5 – Enkätundersökning 
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Bilaga 6 – Grafisk manual 
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