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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Kommunikationskontoret vid 
Enköpings kommun i syfte att visualisera symboler till kommunens 
grundskolor. Skolornas visioner och inriktningar har sammanställts för att 
särskilja symbolerna från varandra i en illustration som är talande för varje 
enskild verksamhet. Symbolers definition, form och grupptillhörighet i visuell 
bild har studerats för att återge enhetliga symboler. Slutsatsen är att symboler 
med ett element är lättast att ta till sig och med samma form anses flertalet 
symboler tillhöra en grupp. Avslutningsvis har ett dokument sammanställts med 
riktlinjer kring hur symbolerna kan användas av kommunens verksamheter. 

Summary 
The thesis was done in collaboration with the municipality of Enköping. The 
objective of the thesis was to create visualizations for all elementary school 
emblems within the municipality of Enköping. 
 
Every school’s specialization and vision were examined and evaluated in order 
to create distinct and unique symbols, so that each symbol and its association 
could be easily identified. To be able to create unified visualizations, the 
distinct features of symbols in imaging/illustration such as definition, shape and 
group alignment were studied. 
 
This thesis concludes that symbols with one singular element are the easiest to 
interpret and that symbols, which share the same type of element, are assumed 
to belong same group. Lastly, a document containing guidelines outlining the 
use of the symbols has been produced for use by the municipality of Enköping.  
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Tack!  
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Bakgrund 
Flera kommuner i Sverige företräds av en logotyp och Enköpings kommun är 
en av de städer som har en logotyp som kännetecknar dem. Varje kommun är 
uppdelad i verksamheter med olika inriktningar och ansvarsområden. Dessa 
verksamheter kan ha behov av ett igenkänningsmärke som kännetecknar deras 
verksamhet och genererar en gemenskap i verksamheten. Utöver Enköpings 
kommuns logotyp har verksamheterna i kommunen tagit fram egna 
igenkänningsmärken. De är inte förankrade till att vara godkända hos dem på 
kommunikationsavdelningen på kommunledningskontoret, där de ansvarar för 
det som kommunen kommunicerar både internt och externt. Flera av de 
nuvarande igenkänningsmärkena har inte någon dokumenterad information 
angående upphovsrätt. De har även en bristfällig kvalité vad gäller variationen 
av filformat. Ett exempel är ett igenkänningsmärke som endast finns som en 
stämpel och för att få det elektroniskt har igenkänningsmärket scannats in och 
används i befintligt skick. Det finns dessutom ingen dokumenterad information 
om hur, var och när verksamheternas igenkänningsmärken kan företrädas, när 
enbart kommunens logotyp ska synas eller när båda tillsammans kan vara 
avsändare.  
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Begreppsdefinition 
Ordet igenkänningsmärken fick inleda rapporten eftersom det ordet används 
som benämning av Enköpings kommun. Rapporten kunde där med inledas med 
en förklarande bakgrundsbeskrivning utifrån Enköpings kommuns problem. 
Framledes i rapporten kommer inte ordet igenkänningsmärken att användas, 
dels för att ordet inte är ett etablerat begrepp vilket gör det svårare för 
mottagaren att placera ordet i rätt sammanhang. Samt för att ordet 
igenkänningsmärken i detta projekt står för detsamma som ordet symbol står 
för. Jag har tittat närmare på hur ordet symbol beskrivs och Pettersson (2003) 
förklarar att symboler går fort att läsa av jämförelsevis med att läsa en text som 
tar längre tid. Symboler är uppbyggda med enkla formelement och kan 
representeras i så väl svart-vitt som starka färger och i vissa fall även med 
bokstäver. Vidare beskriver Pettersson att symboler med likadan färg och form 
bildar en grupp och att symboler kan användas för ett helhetsperspektiv och 
visualisera en verksamhet, tjänst eller produkt (Pettersson Rune 2003 s.565-
566). Ordet figurbild används av Bergström (2015) istället för symbol och 
beskrivs med att det är en ”bild som ska symbolisera företagets verksamhet” 
(Bergström 2015 s.272). Jag har även läst om hur Fiske (1997) förklarar att 
”symbol är ett tecken vars samband med objektet är en konvention” (Fiske 
1997 s.71). Vidare skriver Fiske om denotation och konnotation. Denotation 
står för den självklara betydelsen av vad som symboliseras och konnotation är 
valet av innehållet och hur det framställts, i detta fall i symboler (Fiske 1997 
s.117-119).  
 
Jag har tittat närmare på skillnaden mellan logotyp och symbol. Bergström 
(2015) förklarar att en logotyps viktigaste egenskap är att skilja sig från 
mängden, ha hög läsbarhet samt kunna bilda ett mönster (Bergström 2015 
s.271).  
 
Vidare skriver Bergström (2015) om den visuella profilen att i den ingår det 
som ett företag, i detta fall Enköpings kommun, förmedlar utåt på olika artiklar 
så som brev, bilar, visitkort mm. Den visuella profilen, eller grafiska profilen 
som Enköpings kommun benämner det, är en tydlig manual som ska följas för 
att skapa enhetlighet och den innehåller riktlinjer kring logotypen, mallar, och 
färger (Bergström 2015 s.270). 
 
Den rätta benämningen i rapporten är där med symboler. Logotypen är den som 
har som uppgift att skilja sig från mängden och vara talande för en stor helhet. 
Medan symboler kan företrädas av en verksamhet och med likvärdiga former 
bildar flera symboler en grupp. Utifrån kommunens grafiska profil skapar 
logotypen och symbolerna tillsammans en enhetlighet. Med symbol avser jag i 
det här sammanhanget att denotationen är symbolernas likvärdiga utseende, att 
de med hjälp av samma form och färgelement bildar en grupp. Varje specifik 
symbol kännetecknas av dess konnotation där de enskilda grundskolas 
värdegrundsord och ledord tagits i beaktande vid framställandet av symboler. 
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Avgränsning 
Kommunen består av flera olika verksamheter som har behov av en symbol. På 
grund av dess omfattning avgränsas projektet med att illustrera symboler till 
kommunens tolv grundskolor. 
 
Projektet innehåller även ett vägledande dokument, se bilaga 6, med tydliga 
riktlinjer om hur nya symboler arbetas fram, samt symbolernas placering och 
användning. Syftet är att kommunen ska förmedla en enhetlig struktur till 
mottagarna oavsett vilken verksamhet i kommunen som är avsändare.  
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Informationsproblem 
Den stora utmaningen i projektet är att särskilja de tolv skolorna i varsin 
symbol. Samtidigt som de återger en enhetlighet utifrån Enköping kommuns 
grafiska profil. Symbolerna ska vara anpassade för litet som stort format. Vilket 
leder till hur mycket en illustration kan förenklas för att fortfarande kunna tydas 
av mottagaren. 

Syfte 
Syftet med projektet är att visualisera tolv symboler med varsin illustration som 
har en tydlig koppling till varje skola. Syftet är även att symbolerna ska ha ett 
gemensamt och enhetligt formspråk. 

Frågeställning 
Vad kan särskilja illustrationer och hur mycket kan de förenklas för att vara 
anpassade i så väl litet som stort format och samtidigt återge en enhetlighet?  
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Teori 
Jag har delat upp teorier med underrubriker för att tydliggöra varje del för 
läsaren. 

Symboler 
Här nedan tar jag upp olika delar gällande symboler som har varit aktuella för 
att genomföra projektet. Dels förståelsen för vad en symbol är och hur den kan 
användas, vad som gör en symbol funktionell och användbar.  
 
Vischer (2015) tar upp sammanhanget mellan bild och dess betydelse. Även 
symbolism i världen och skriver om varierande jämförelser som blir aktuellt för 
mig i den etiska bemärkelsen av symbolerna och dess betydelse. Vidare nämner 
Vischer olika former av symboler så som vackra och uttrycksfulla medan andra 
är en ren form och dess samverkan mellan subjekt och objekt (Vischer 2015 
s.428-433). Även Tversky (1996) skriver om det stora precis som ovan nämnda 
Vischer (2015), att bilden är en skildring av något i världen där den antingen 
kan spegla världen eller vara en tillräcklig likhet för att vi ska kunna tyda 
bilden. Vidare skriver Tversky om att vara konsekvent med skildringarna så att 
sändaren av bilden inte förmedlar mer information än nödvändigt (Tversky 
1996 s.2-3). Samverkan som Vischer nämner är en av de stora delarna i 
projektet för att få verksamheterna att träda fram från text till illustration i en 
symbol och samtidigt återge en enhetlighet i alla tolv symbolerna. Det Tversky 
skriver om, att arbeta konsekvent tar jag till mig gällande grunden av 
symbolernas utformning. 
 
Fiske (1997) skriver om information och benämner det med redundans där det 
handlar om det förutsägbara. Fiske skriver även om entropi som står för det 
omvända det vill säga det oförutsägbara. Upprepningsbara mönster och att följa 
en tydlig struktur ökar redundansen (Fiske 1997 s.22-25). Holsanova (2010) 
skriver om analoga bilder, att de kännetecknas av funktionell likhet samt att 
”bilder med interpretativ funktion förklarar svårförståeliga textpassager och 
hjälper läsarna att tolka ett visst innehåll” (Holsanova 2010 s.65, 69). Här 
benämner Fiske att upprepningsbara mönster ökar det förutsägbara, vilket jag 
kopplar till att symbolerna därigenom lätt kan tydas till att tillhöra samma typ 
av verksamhet oavsett grundskola i kommunen. Det leder till det Holsanova 
skriver, att text kan sägas med bild, symbolerna ska förtydliga skolans vision. 
 
Symboler ska ersätta orden och kunna tydas fort, det handlar om att tyda vad 
som ska kommuniceras och applicera det visuellt semiotiska i dess specifika 
kontext. Semiotiska koder går inte att fastställa utan de bygger på varje enskilt 
projekt och dess behov. Kravet på symboler är idag stort då det ska fungera i 
flera olika medier, så som i mobilen, på en hemsida, i TV eller i film likväl som 
tryck i olika format (Hyland et al. 2011 s.8-11). Utifrån det Hyland skriver är 
det viktigt för mig som illustratör att projektet har en stark grund att stå på 
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gällande information om varje skola, för att därifrån visualisera symboler som 
är tydligt talande för varje skola.  
 
Ware (2008) skriver om visuellt arbetsminne, att vi kan minnas tre objekt 
samtidigt och att dessa bilder är visuellt förenklade men vi förstår ändå vad de 
betyder (Ware 2008 s.10-11). Ware tar även upp att språket är ett inlärt system 
som tillsammans med symboler och grammatik gör oss förstådda med varandra. 
De visuella bilderna förstärker vårt visuella arbetsminne och människans hjärna 
är extremt duktig på att läsa av och finna mönster (Ware 2008 s.131, 133). 
Symbolerna ska skapa en känsla av tillhörighet för eleverna på skolan och 
utifrån det Ware skriver bör varje symbol hållas enkel för att vara lätt att 
minnas och ta till sig. Det leder till det Airey (2015) tar upp, så som att hålla 
symbolen enkel för att kunna användas i olika medier samtidigt som enkelhet 
gör det lättare att minnas. Vidare skriver Airey om att de symboler som 
verkligen står ut är de som endast har ett kännetecken samt att framställandet av 
en symbol handlar om att förstå vad kunden vill förmedla och samtidigt förstå 
mottagaren. (Airey 2015 s.8, s.22-23, s.37). 
 
För att kommunicera med målgruppen skriver Eriksson (2009) om att 
illustrationen måste ha ett ”bildspråk med relevanta koder” (Eriksson 2009 
s.68). Det får jag utifrån sammanställning av skolorna och när jag arbetat fram 
en illustration som beskriver skolans vision tilltalar symbolen målgruppen. 

Färg och form 
Jag har riktlinjer att följa från kommunen vad gäller både färg och form i 
projektet. Jag valde ändå att titta närmare på dess betydelser för att få en 
bredare kunskap och stärka mina beslut under processens gång. 
 
Angående färgval så tar Wong (2010) upp det intressanta i att varje gång en 
färg ändras under en process så uttrycker det en förändring i informationen. 
Färgval ska göras strategiskt och jämföras så informationen framhävs tydligast 
(Wong 2010 s.40). I detta fall hänvisar Wong främst till diagram och hur de kan 
förtydligas utifrån färg och hur färg kan belysa ett specifikt område. Eftersom 
symbolerna i projektet kommer symbolisera varje enskild skola är det en viktig 
del i framställandet av symbolerna i färg, eftersom mottagaren ska kunna förstå 
symbolen och ta den till sig. Vidare tar Wong upp att om färgen är bärande i 
informationen och om kontrasterna inte är tillräckliga så förhindrar det 
förståelsen av budskapet (Wong 2010 s.44). En viktig aspekt i projektet då 
målet är att varje skolas vision ska visualiseras i en symbol och vara talande för 
dem. Samtidigt har jag förhållningsregler gällande färg och typsnitt och måste 
följa kommunens grafiska profil. 
 
Holsonva (2010) skriver om visuella gränser och menar att det kan stå för både 
avgränsande streck och ramverk men även tomrum. Holsanova tar även upp att 
gränsdragning kan ha dubbel bemärkelse, att det dels visar vad det innehåller 
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och inte samt att likvärdiga former av gränser kan skapa grupperingar 
(Holsanova 2010 s.95). En intressant och viktig information som jag arbetat 
efter gällande symbolernas grundform som följer dem alla åt för att skapa en 
enhetlighet. 
 
Jag har tittat närmare på former och dess betydelse. Enligt Liungman (1993) har 
cirkeln grundbetydelsen av att allt finns, all tid, alla möjligheter samtidigt som 
det kan stå för motsatsen så som ingenting, noll, förbud, inga möjligheter och 
avkopplad (Liungman 1993 s.10). Vidare tar Liungman upp att ”cirkeln drar 
uppmärksamheten till de tecken den omger” (Liungman 1993 s.337). Thomas 
(2000) skriver om att kvadraten är den mest visuellt stabila formen, där efter 
kommer cirkeln och sist kommer triangeln. Thomas tar även upp att rektanglar 
och elipser är högst visuellt ostabila (Thomas 2000 s.16). Mina 
förhållningsregler från kommunen är att arbeta med runda former. Jag valde att 
titta närmare på formens betydelse för att kunna stärka mina beslut i 
framställandet av symbolerna. 

Gestaltlagar 
Holsanova (2010) skriver om föreställningsscheman som bygger på perception, 
erfarenheter och kunskap, att design påverkas av gestaltpsykologin. Det handlar 
om att vi har förmåga att visuellt skapa former, mönster och grupperingar 
utifrån det som vid en första anblick kanske enbart ses som en samling av 
streck. Holsanova beskriver följande lagar: 

o Närhetslagen – objekt nära varandra ses som en grupp. 
o Likhetslagen – objekt av samma form och/eller färg anses höra till en 

grupp. 
o Symmetrilagen – symmetriska avgränsningar upplevs som en 

sammanhängande figur. 
o Kontiniutetslagen – innebär att enskilda objekt kan fyllas i och skapa ett 

mönster. 
o Närhetslagen – text och bild som placeras i ett visuellt element hör 

samman. 
(Holsanova 2010 s.92-94). 

Metoder 
Jag har delat upp metoder med underrubriker för att göra varje del tydligare för 
läsaren, samt att vissa underrubriker har en kort förklaring om varför den delen 
tagits med. 

Litteraturstudier  
Under processen har litteraturstudier genomförts, både vad gäller den teoretiska 
delen men även i syfte att skapa en större förståelse och grunda en uppfattning 
av befintliga symboler och dess användning. 



	 12	

 

Kontinuerliga möten 
Denna del har jag tagit med eftersom det har varit flera olika personer som varit 
inblandade och där med har kontinuerliga möten varit en stor del i projektet för 
att kunna genomföra arbetet. 
 
Kontakten har skett via mail, telefon och personliga möten flertalet gånger varje 
vecka. Eftersom jag använt min privata mail under processen har mail som 
tillhör projektet flaggats med grön flagg för att skapa en överblick och lätt 
kunna hitta det som söks. 

Analys av nuvarande och närliggande symboler 
Här beskriver jag hur projektet påbörjades för att där efter kunna gå vidare till 
gestaltningen. Hela projektet är, som Wikberg et al. (2016) beskriver det; 
inkrementell design, eftersom det efter varje avklarad process sker en stegvis 
förändring (Wikberg Nilsson, Ericson, Törlind 2016 s.17) som möjliggör en 
fortsättning. 
 
Projektet bestod först i en insamlingsprocess över befintliga symboler från 
Enköpings kommuns tolv grundskolor. Samt en kvalitativ undersökning med 
frågeställningar om varje skola som förtydligar vad de arbetar med och 
specifika tankar och önskemål kring en egen symbol, se bilaga 2. 
Insamlingsprocessen skedde via mail och var sedan år 2011 ett samlat 
dokument av skolornas symboler, en skola hade sedan dess fått en uppdatering 
så den symbolen skickades i separat mail. Materialet över befintliga symboler 
och frågeställningen sammanställdes likt mindmapping. Wikberg et al. (2016) 
förklarar det med att arbetet visas visuellt med huvudrubriker för olika områden 
och där vissa områden tydliggörs med cirklar. Mindmapping ska vara med 
under hela processen och fyllas på vid behov (Wikberg et al. 2016 s.44-45). Vid 
utförandet av mindmapping delades de tolv skolorna upp fyra och fyra på tre 
liggande A4 där varje skola först representeras med namn, adress och antal 
elever. Här valde jag att dela upp skolorna utifrån F-6 och F-9 för att se om det 
eventuellt kunde finnas någon koppling beroende på hur stor skolan är. Sedan 
fylldes det på med nuvarande symbol och med tillhörande beskrivning om hur 
den skapats, filformat och om symbolen används i nuläget. De skolor som inte 
har någon nuvarande symbol fick en textruta där det står att de inte har någon 
nuvarande symbol. Där efter sammanställdes varje skolas inriktning, mål och 
vision i punktformat utifrån information på kommunens hemsida om skolorna 
och det som varje skola återkopplade att de specifikt arbetar med 
gulmarkerades. Denna sammanställning i mindmappingformat, se bilaga 1, stod 
som grund för att kunna utföra vidare arbete i processen. Larsson (2014) 
förklarar vad en urvalsprocess består av för att få fram rätt budskap, där första 
steget är att prata med kunder och utifrån deras svar göra en lista med förslagen, 
sedan utvärderas budskapen och de som är högst intressanta och trovärdiga 
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väljs ut. Där efter kommer utformningen och dess budskap (Larsson 2014 
s.200). Insamlingsprocessen genererade även i det som Aiery (2015) tar upp att 
just mindmapping kan vara till hjälp med, att samla fakta och tankar, 
idégenerering och associera ord med symboler (Aiery 2015 s.80). Det Larsson 
(2014) och Aiery (2015) skriver om har varit en viktig och avgörande del i 
processen. Utan insamlingsprocessen som projektet inleddes med hade 
projektet inte varit möjligt att fullfölja. 
 
Där efter påbörjades en urvalsprocess över de skolor som i nuläget har en 
inarbetad symbol som de använder sig av. Processen skedde utifrån den 
sammanställda mindmapping som gjorts, se bilaga 1, och i samråd med mina 
handledare på kommunen framkom det att det är en skola som använder sig av 
sin nuvarande symbol. Dock följer den nuvarande symbolen inte kommunens 
grafiska profil vad gäller typsnitt. Samt att alla tolv skolor ska efter detta 
projekt återge en enhetlighet och där av arbetade jag även med den symbolen i 
projektet. Den nuvarande symbolen är en hind som symboliserar helgonet S:t 
Ilian som blev räddad av en hind. Symbolen skapades genom en tävling på 
skolan av en före detta elev.  
 
 
 
 

 
 

Figur: 1 
 
Jag har tittat närmare på om närliggande kommuner använder symboler för att 
symbolisera kommunala grundskolor och jämfört dem med Enköpings 
kommuns nuvarande symboler. 
 
En analys över närliggande kommuners symboler har genomförts där 
symbolernas innehåll och betydelse har beaktas samt dess form och färgval, se 
bilaga 4 över insamlingen av symboler. De kommuner som analyserades är 
Uppsala, Håbo, Sigtuna -och Västerås kommun. Av dessa fyra kommuner var 
det Västerås kommun som inte har några symboler för skolorna. Jag har sökt på 
kommunens hemsida, skolornas egna hemsidor samt på Facebook för att hitta 
symbolerna. Här nedan ser ni de insamlade symbolerna från Uppsala kommun: 
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Figur: 2 
 
Jag har sammanställt de nuvarande symboler jag arbetar med i projektet i 
anslutning till denna del. Av Enköpings kommuns tolv kommunala grundskolor 
är det i nuläget nio skolor som har en symbol: 
 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figur: 3 

Utveckling av symboler  
I denna del av processen återgick jag kontinuerligt till mindmapping över varje 
skola som utfördes i början av projektet och utifrån den ihop med kunskapen 
från teorier idé genererade jag med blyertspenna på papper. Jag gjorde flertalet 
skisser på varje skola för att arbeta fram en gestaltning på skolorna i varsin 
symbol. 

Uppsala kommun - Kommunala grundskolor
Av Uppsalas 58 kommunala grundskolor finns det 12 igenkänningsmärken representerade på hemsidorna via
kommunen.
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Enkätundersökning 
Det har genomförts två kvalitativa undersökningar under processen där målet i 
första utskicket har varit att få specifik information från alla tolv skolor och i 
det andra utskicket få information om de utvecklade symbolerna. 
 
Den första undersökningen skickades ut via mail precis i början av projektet där 
tanken var att varje skola skulle få möjlighet att besvara frågor som gör just 
dem unika. Vad särskiljer dem från de övriga skolorna och om de har några 
önskemål eller idéer om en egen symbol.  
 
Den första undersökningen innehöll bakomliggande information, se bilaga 2, 
där frågorna löd enligt följande: 
 

o Skolans målgrupp och inriktning 
o Skolans värdegrundsord 
o Nuvarande igenkänningsmärke – används det? 

- Om ja, utveckla ert svar. Vad önskar ni vara kvar? Vad gör märket 
specifikt för er skola? 

- Om nej, varför används inte märket? Saknas något? 
o Speciella tankar, idéer, önskemål 
o Kontaktperson på skolan som jag kan vända mig till vid behov 

 
Informationen från de skolor som återkopplade markerades med gult i min 
mindmapping, se bilaga 1. 
 
I slutet av projektet genomfördes ytterligare en kvalitativ undersökning via mail 
där varje skola fick ett anpassat frågeformulär på tre sidor, se bilaga 3. Första 
sidan bestod av sammanställningen utifrån mindmapping jag arbetat med under 
hela processen, ihop med den tidigare frågeställningen som skickades i början 
av projektet. Där jag förklarade om de återkopplat eller inte och om de gjort det 
så var det gulmarkerat. Ihop med den informationen kunde de även ta del av 
vilka punkter jag arbetat med under framställandet av just deras symbol, och en 
förklaring till symbolens betydelse samt två variationer av symbolen, en i svart-
vitt och en i färg. På andra sidan fick skolorna förslag på hur symbolen kan 
användas beskrivet i både text och bildform. På tredje och sista sidan fanns 
symbolens framställande i fyra variationer, d.v.s. i svart-vitt med och utan 
skolans namn och detsamma i färg följt av frågor som löd enligt följande: 
 

1. Utifrån arbetsprocessen och beskrivningen på första sidan om ert 
igenkänningsmärke, beskriver bilden det som står i texten? 

2. Känner ni att igenkänningsmärket symboliserar er skola? 
3. Om ni svarat nej på fråga två, utveckla varför ni inte tycker det 

symboliserar er skola 
4. Kan ni tänka er att använda igenkänningsmärket på brev, tröjor mm? 
5. Övrigt? 
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Etiska ställningstaganden 
Respondenterna som deltog i enkätundersökningarna var informerade om att 
deras svar dokumenterades för att ligga som grund vid framställandet av 
symbolerna samt i examensarbetet. De fick även information om att ansvariga 
på kommunikationskontoret vid kommunledningskontoret skulle ta del av deras 
svar. 

Empiri 

Skissandet 
Syftet med symboler har beaktats i kombination med tidigare forskning och 
teorier. Under förnyelseprocessen återgick jag till sammanställningen i 
mindmappingformat som utfördes i början av projektet, för att få en bra 
överblick på varje skola, se bilaga 1. Därifrån idégenererade jag utifrån 
skolornas punktlistor med flertalet skisser på varje skola för att arbeta fram en 
gestaltning på verksamheterna i varsin symbol. Se skisser på papper med 
blyertspenna i liggande format på de tre kommande sidorna: 
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Figur: 4 
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Processen med att skissa var varierande beroende på vad varje skola specifikt 
arbetar med, och om de har olika inriktningar. Skolorna har flera beskrivande 
ord som följer dem alla åt. Ord som bland annat trygghet, tolerans, trivsel och 
lärande var ord jag försökte bortse från eftersom det var övergripande hos alla 
skolor. Mitt mål var att specificera varje enskild skola i en illustration som är 
unik för dem och samtidigt återge ett enhetligt och gemensamt formspråk för de 
tolv skolorna. 
 
En del skolor har beskrivit sin verksamhet tydligare än andra och det 
resulterade i att några av dem upplevdes enklare att illustrera. Ett tydligt 
exempel på det är mina tidiga skisser för Enöglaskolan där de dels har en 
estetisk verksamhet, de har även ett stort bibliotek som de är stolta över och de 
befinner sig mycket i skog och mark. Skolan är även mångkulturell, med 261 
elever och hela 30 olika språk. Jag såg stora möjligheter i att visualisera 
Enöglaskolan och här nedan ser ni från vänster den första skissen på papper där 
jag visualiserade penna och pensel som symboliserar den estetiska 
verksamheten, boken symboliserar det stora biblioteket, trädet symboliserar att 
eleverna är mycket ute och jordklotet i bakgrunden symboliserar mångkulturellt 
med flera olika språk. Jag gjorde ett tidigt test på den symbolen i programmet 
Adobe Illustrator som ni kan se i mitten nedan. Men symbolen stämmer inte 
överens med teorierna jag tagit upp tidigare i rapporten. Dels ska en symbol 
vara enkel att tyda och lätt att minnas och det gör den bäst genom att helst 
innehålla endast ett element, samt tydliga gränsdragningar och att likhet skapar 
en enhetlighet. 
 

 

Figur: 5 
 

Det resulterade i att jag behövde visualisera enklare, det vill säga med färre 
element i en symbol. Ett resultat av det kan ni se ovan den längst till höger där 
innehållet har förminskats till ett element. En skiss på ett jordklot som 
symboliserar mångkulturellt och kan även stå för att eleverna är ute i naturen. 
Ett enhetligt formspråk var ett mål som utifrån den tidiga skissen inte heller 
hade kunnat uppfyllas eftersom det inte finns tydliga gränsdragningar. 
Skisserna längst till vänster i figur 5 var som jag nämnde en tidig skiss och där 
efter gick jag grundligare tillväga och beskriver den processen här nedan. 
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Symbolerna 
Symbolerna färdigställdes i programmet Adobe Illustrator eftersom det är 
vektoriserat, vilket gör att symbolerna kan ändras i storlek utan att förlora 
teknisk kvalitet. 
 
Det skapades två ritytor bredvid varandra i Adobe Illustrator där en rityta på 
50x50 mm låg som grund för alla symbolerna och kallas fortsättningsvis för 
rityta 1 som benämning i texten. Det är något större än vad kommunen 
förmodligen kommer använda sig utav på olika utskick i form av brev med 
mera, men efter överenskommelse med kommunen var det en lagom yta att 
förhålla mig till under framställandet av symbolerna. Den andra ritytan, rityta 2, 
var på 10x10 mm och anledningen till två ritytor var önskemålet från 
kommunen om att varje symbol ska fungera som tryck på en t-shirt likväl som 
på en penna. För att det ska vara möjligt behöver illustrationen på rityta 2 
arbetas om vad gäller storlek och luft mellan elementen. Här nedan ser ni 
storleksskillnaden på ritytorna: 
 

 

Figur: 6 
 

Målet med varje symbol var att de skulle återge ett enhetligt uttryck samt att 
kommunen arbetar med runda former i sitt material och där av skapade jag 
cirklar i varierande storlekar med utgångspunkt i rityta 1. Den första cirkeln är 
anpassad efter ritytan och fick stå som grund för alla symbolerna, ingen 
illustration eller text är placerad utanför den cirkeln. Innanför den yttre cirkeln 
finns det ytterligare fyra cirklar som står som grund för symbolernas 
utformning. Den tredje cirkeln är en gränsdragning för varje illustration. Den 
cirkeln skapar luft och balans mellan skolornas namn och illustrationer, se figur 
nedan: 
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Figur: 7 
 
Symbolerna ska vid färdigställandet finnas i både svart-vitt och färg samt med 
och utan namn, dessutom också helt i vitt. För att återgå till figur 5 så skulle jag 
utifrån den inte kunna återge en enhetlighet, eftersom illustrationerna upplevs 
vara placerade utanför eller framför den yttre cirkeln, och där med finns det 
inget som binder den symbolen samman. Eventuellt hade det kunnat skapa en 
enhetlighet om resterande elva symboler skapats med likvärdiga placeringar av 
sina illustrationer. För att koppla mallarna som gjordes av cirklarna till teorin så 
kan visuella gränsdragningar bestå av luft och att det i sin tur kan skapa 
grupperingar. Kommunen önskade runda former vilket jag tog till mig och har 
under framställandet av symboler arbetat med det både i det yttre och i det inre. 
Det vill säga de yttre formerna av mallarna som jag tidigare nämnt och de inre 
är själva illustrationen med även dem runda former. 
 
Jag placerade texten på den andra cirkeln så den följde dess bana med typsnittet 
Myriad Pro för att följa kommunens grafiska profil. Jag provade vilken 
teckenstorlek som fick plats innanför den yttre cirkeln utan att de överträdde 
varandra, vilket blev 14 pt samt bold då det fick skolans namn att framträda 
tydligare. Här kunde jag återigen koppla till teorin gällande visuella 
gränsdragningar, att de kan bestå av luft och ändå återge en grupp. Varje skola 
skrevs in på den andra cirkeln och placerades i mitten upptill. Se process bild 
nedan: 
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Figur: 8 
 

1. Cirkeln innanför den yttre valdes. 
2. Namnet på skolan skrevs som text på cirkelns bana, stödlinje placerades 

strax nedanför första och sista bokstaven. 
3. Den yttre cirkeln klipptes av och den övre avklippta delen togs bort. 
4. Den yttre cirkelns penseldefinition ändrades från allmän till rund för att 

få runda ändar. 
 
Grunden för alla tolv symboler var nu gjord och detta skapade en yttre 
enhetlighet med förståelse för att varje symbol tillhör samma typ av verksamhet 
inom kommunen. 
 
Då alla skolor är en del av kommunen och ska återge ett enhetligt intryck har 
jag där av följt kommunens grafiska profil vad gäller färger. Enköping 
kommuns profilfärger är gul, mörkblå och svart som går att se här nedan på 
översta raden till vänster. De övriga färgerna här nedan är kommunens 
komplementfärger. 
 

 
 

Figur: 9 
 
Där efter påbörjades arbetet med att illustrera innehållet tillhörande varje skola 
och här återgick jag till mindmapping och tidigare skisser. Jag var vid denna 
tidpunkt fortfarande inställd på att visualisera specifika inriktningar men 
tydligare än exemplet innan, se figur 5. Variationen av antal inriktningar är stor 
bland skolorna och eftersom målet var att återge en enhetlighet valde jag att 
visualisera med cirklar. Tanken var att jag då följer målet med runda former. 
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Men resultatet blev otydligt och ingav ett barnsligt och rörigt intryck, en känsla 
av cirkusbollar var en av återkopplingarna under handledarträffarna på 
kommunen. 
 

 

Figur: 10 
 
Att skala av innehållet i varje symbol för att öka tydligheten och betydelsen av 
dess innehåll fortsatte. En tydlig visuell bild för varje skola började bearbetas. 
Vid framställandet av varje illustration har jag återgått till kommunens önskan 
om runda former. Här nedan är ett exempel på framtagna symboler under 
projektet för fyra skolor. Se övergripande beskrivning om symbolerna i bilaga 
5. 
 

 

Figur: 11 

Närliggande kommuner 
Resultatet av sammanställningen av närliggande kommuner är att det inte finns 
någon övergripande enhetlighet mellan symbolerna i varken form eller färgval. 
Om Enköpings kommun använder sig av mina framtagna symboler kommer det 
resultera i en stark enhetlighet som sträcker sig långt över den framtagna 
grafiska profilen. Vidare arbete med symboler till övriga verksamheter i 
kommunen, utöver grundskolorna, som har behov av en egen symbol skulle 
återge visuell tydlighet. 
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Mindmapping och kvalitativ undersökning 
Mindmapping var en avgörande del för att få en överblick över varje skola. 
Någon röd tråd av uppdelningen med skolor från F-6 och F-9 fann jag dock 
inte. 
 
Den första undersökningen, se bilaga 2, skickades via mail två gånger. 
Informationen förmedlades både genom kommunikatören och chefen på 
utbildningsförvaltningen, men trots det var återkopplingen bristfällig från 
skolorna. Av tolv skolor var det endast fem skolor som återkopplade. De skolor 
som återkopplade gulmarkerades i sammanställningen i mindmapping. För att 
möjliggöra specifika och talande illustrationer för varje skola hade projektet 
behövt återkoppling från alla tolv skolor. 
 
Vid den andra undersökningen, se bilaga 3, var det endast fyra av de tolv 
skolorna som återkopplade. Denna undersökning visade ett resultat av mitt 
arbete vilket intresserade dem och det kom då fram specifika önskemål som 
hade underlättat processen att få ta del av tidigare. En skola återkopplade att de 
redan har en symbol. Det framkom dock inte under insamlingsprocessen så den 
symbolen är förmodligen inte registrerad. I det fallet är det återigen 
missvisande att de inte svarade på första frågeformuläret, kanske hade deras 
befintliga symbol kunnat utvecklas. Nu resulterade det istället i att de fick 
ytterligare en symbol, som de visserligen kände igen sig i men som kanske ändå 
inte är specifikt dem. Här nedan ser ni den symbol jag arbetade fram till dem 
utifrån den information som fanns att tillgå på kommunens hemsida: 
 

 

Figur: 12 
 
En skola som återkopplat på båda frågeformulären blev väldigt engagerade när 
de fick se ett resultat. De återgav sina tankar kring den fösta symbolen och 
förklarade att de upplevde det som ett ansikte med hår. De föredrog dock själva 
symbolen för ”tillsammanskraft”. Ordet i sig finns inte och där av behöver inte 
heller den symboliken mellan ordet och illustrationen vara självklar vid första 
anblicken. Det har jag tagit upp i teoridelen där både Vischer (2015) och 
Tversky (1996) skriver om att vissa bilder är kulturella, en del måste läras in 
och en del kan ha en tillräcklig likhet för att vi ska kunna förstå dem. Skolan 
återkopplade idén om en glödlampa och att för dem symboliserar det att de 
tillsammans tänker och får idéer som utvecklas till ”tillsammanskraft”. Se min 
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utveckling av deras symbol nedan, där övre raden är det första förslaget och den 
nedre det andra: 
 

 

Figur: 13 

Vid sista frågeformuläret, bilaga 3, återkopplade en skola att de inte alls var 
nöjda över slutresultatet. De beskrev att de är en skola med höga mål och att de 
önskade en lilja som knyter an till staden. Den första symbolen var framtagen 
utifrån deras tre profiler, estetisk, idrott och hälsa samt naturvetenskaplig. 
Skolan upplevde att deras profiler då skulle få för stor påverkan för främst nya 
elever, då profilerna inte är deras huvudsyfte för skolan. Se min utveckling av 
deras symbol här nedan, den övre är första förslaget och den nedre det andra: 

 

Figur:14 
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Dokument, komplettering för Grafisk profil 
Som jag nämnde under rubriken avgränsning innehöll projektet även ett 
dokument där jag sammanställt information gällande symbolernas användning. 
 
Vid sammanställningen av dokumentet, se bilaga 6, har jag utgått från 
kommunens grafiska profil gällande typsnitt och listor för att hitta i 
dokumentet. Dokumentets innehåll gällande rubriker framkom under ett möte, 
där efter sammanställde jag dokumentet samt la till en första sida och en aktuell 
introduktion. Dokumentet har godkänts av chefen på kommunikationskontoret 
vid kommunledningskontoret. 

Slutsats 

Diskussion 
Val av metod gällande att frågeformulären skickades via mail, gav inte den 
återkoppling som krävdes för att kunna skapa väl genomförda symboler. Ett 
personligt möte i början av projektet med rektorerna på skolorna hade främjat 
arbetet. Att få ett ansikte på personen i fråga underlättar i de flesta avseenden då 
det kan leda till spontana diskussioner och frågeställningar. Jag och min 
kontaktperson på utbildningsförvaltningen bad om att få delta på en rektorsträff 
men de sa tyvärr nej. Eventuellt hade ett personligt möte lett till att skolorna 
återkopplat via mail på båda undersökningarna. Trots att det i projektet har varit 
många människor inblandade och att personliga möten tar tid, så är det något 
jag tar till mig framöver och kommer planera in. Framför allt kommer jag kräva 
personliga möten framöver om det skulle bli så många individer inblandade. De 
tolv skolorna var dessutom inte tillräckligt informerade innan jag startade 
projektet. Det i sin tur hade underlättat avsevärt om de berörda varit 
informerade, både vad gäller tid för projektet och återkoppling.  
 
Om ett personligt möte skett i början av projektet hade metoden gällande 
enkäter eventuellt kunnat utvecklas. Kommunens syfte med symbolerna är att 
de ska ge en känsla av tillhörighet, en ”vi-känsla”. Med rektorernas hjälp hade 
undersökningen kunnat utökas till eleverna på skolorna. Eftersom det är för 
dem som symbolerna skapas, då är det viktigt att även de känner att symbolen 
symboliserar deras skola. Frågeformulär till eleverna valdes bort eftersom den 
metoden hade blivit för stor att styra över ensam då det är tolv skolor det berör. 
 
Mindmapping hade eventuellt även varit en god idé att varje skola genomfört 
utifrån sin verksamhet. Då hade de idégenererat mer fritt men samtidigt mot ett 
tydligt mål, att beskriva sin verksamhet. Det hade hjälpt mig ytterligare med att 
visualisera skolornas verksamheter i en symbol. 
 
Det är stor skillnad att framställa tolv symboler till en och samma 
uppdragsgivare. Då finns det endast en återkoppling som ska ske. Jämfört med 
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hur mitt projekt artades med tolv uppdragsgivare för varje symbol samt övriga 
inblandade utöver skolorna. På grund av antal personer som var inblandade, 
deras bristande förkunskaperna och återkopplingen var projektet för stort. Det 
krävdes mer tid än de utsatta tio veckorna för att genomföra väl genomarbetade 
symboler. Där av anser jag mitt arbete som en förstudie av symbolerna. 
 
Trots bristfällig återkoppling i början av projektet har jag utifrån informationen 
som sammanställdes i mindmapping, se bilaga 1, arbetat fram illustrationer som 
symboliserar varje skola. Alla skolorna arbetar med ledord som kunskap, 
trygghet, gemenskap osv. Det var ett mål att frångå visualisering av de orden 
och istället förtydliga verksamheterna med andra ord. Där av var 
återkopplingen så viktig för att kunna förtydliga varje enskild skola. Utöver tolv 
illustrationer har jag arbetat med att utveckla enhetliga symboler vilket syns 
genom de omslutande cirklarna. Linjearbetet i cirklarna har noga avvägts för att 
finna en balans. Den yttre cirkeln håller samman symbolen och den bör inte 
vara för tjock för då kan det upplevas att den tar överhanden från själva 
illustrationen. Det är illustrationen i symbolerna som ska vara framträdande och 
talande för varje skola. Det enhetliga formspråket i illustrationerna har varit en 
utmanande process. Det utvecklats allt eftersom under projektets gång i 
samband med skissarbete och återkoppling från mina handledare. Den runda 
formen är framträdande så väl i den omslutande formen som i illustrationerna, 
att ingen illustration ska upplevas hård och kantig utan istället mjuk. Jag har 
arbetat med att visualisera mångfald och olika kulturer genom att låta de 
mänskliga illustrationerna vara svarta. För att balansera det med övriga 
illustrationer är istället cirkeln bakom svart och illustrationen vit. De symboler 
som har en vit cirkel bakom illustrationen har förtydligats med en tunn svart 
linje. Det är gjort för att förtydliga och återkoppla till enhetlighet. 

Forskningsfråga 
Vad kan särskilja illustrationer och hur mycket kan de förenklas för att vara 
anpassade i så väl litet som stort format och samtidigt återge en enhetlighet? 
 
Eftersom forskningsfrågan innehåller fler frågor som jag sammanställt till en så 
väljer jag att förtydliga svaret av den med att dela upp den. 
 
”Vad kan särskilja... ?” 
En tydlig beskrivning av skolornas vision ökar möjligheten att illustrera en 
symbol som är talande för varje specifik skola. Det vill säga att förarbetet med 
att samla in information är av största vikt för att särskilja illustrationerna. 
Denna del i processen bör ta stor plats och ges tid för att få det bästa resultatet. 
Där efter tillkommer sedan placering av färg samt arbetet med svart och vitt. 
 
”... hur mycket kan de förenklas... ?” 
Förenkling av illustration är dels betydelsen av symbolen, att tydliggöra 
verksamheten i enbart en illustration. Varje illustration i sig bör sedan vara så 



	 29	

pass förenklad i det symboliserade att illustrationen fortfarande går att förstå 
och tolka. Symboler med ett kännetecken är de som står ut i den stora massan, 
och att få till fler visuella kopplingar utöver den enda illustrationen har gjorts 
genom cirklar och linjer. Ritytorna 1 och 2 har under processen underlättat 
förståelsen av storlekens betydelse av symbolerna. Linjernas tjocklek har noga 
avvägts på varje symbol. Dels för att tydliggöra illustrationen men även i den 
bemärkelsen att balansera illustrationen med de omslutande cirklarna. 
 
”... återge en enhetlighet?” 
Symbolerna återger en enhetlighet genom den framtagna mallen, att samma 
form ses tillhöra en grupp. Definitionen av runda former är att de drar 
uppmärksamheten till de tecken den omger, vilket tydliggör skolornas 
illustrationer eftersom de omsluts av runda former. Ytterligare enhetlighet är att 
varje illustration är placerad i mitten av de omslutande cirklarna. Kommunens 
grafiska profil syns i symbolerna vad gäller både typsnitt och färgval som även 
det genererar till en enhetlighet. 

Vidare forskning 
Jag har inte tittat närmare på färgens betydelse, eftersom Enköpings kommun 
krävde att jag arbetade utifrån deras grafiska profil gällande färger och typsnitt. 
Det kan vara aktuellt att titta närmare på färger i kombination med symboler, 
dess kontrastverkan och tydlighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mindmapping 
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Bilaga 2 - Kvalitativ undersökning nr.1 
	
Igenkänningsmärken 
	
Jag gör mitt examensarbete via Mälardalens högskola i Informationsdesign – 
Informativ illustration, på Enköpings kommun med utgångspunkt från 
kommunledningskontoret där Cecilia Toresäter och Kristina Gyld är mina 
handledare. Mitt arbete består i att samla in befintliga igenkänningsmärken, arbeta 
fram nya märken samt ta fram tydliga riktlinjer för när dessa märken får användas. 
 
I nuläget finns det inga regler när igenkänningsmärken i kommunen kan användas 
samt att större delen av befintliga märken inte är förankrade till att vara godkända, om 
de ens får användas, vem som gjort dem samt att inga original finns att tillgå. 
 
Mitt examensarbete pågår under tio veckor, varav jag nu är på vecka två. Under dessa 
veckor kommer jag arbeta med igenkänningsmärken till kommunens 12 grundskolor. 
För att varje skola ska kunna identifiera sig med märket behöver jag få in information 
som jag visualiserar i ett igenkänningsmärke. 
 
Information jag behöver från varje skola: 
 

o Skolans målgrupp och inriktning 
o Skolans värdegrundsord 
o Nuvarande igenkänningsmärke – används det? 

- Om ja, utveckla ert svar. Vad önskar ni vara kvar? Vad gör märket specifikt 
för er skola? 

- Om nej, varför används inte märket? Saknas något? 
o Speciella tankar, idéer, önskemål 
o Kontaktperson på skolan som jag kan vända mig till vid behov 

 
Alla skolor är en del av kommunen och ska återge ett enhetligt intryck där av kommer 
jag följa kommunens grafiska profil och arbeta med runda former i framställandet av 
nya igenkänningsmärken. 
 
Jag ber er maila mig informationen så fort som möjligt, helst denna vecka. Det går även 
bra att ringa om ni undrar över något. 
 

o minmail@gmail.com  
o 123456789 

 
Med vänliga hälsningar, Johanna Karlsson 
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Bilaga 3 - Kvalitativ undersökning nr.2 
 
Förklaring: Alla tolv skolorna fick denna undersökning på tre sidor mailad till 
sig där grunden ser likadan ut. Det som skiljer dem åt är varje skolas symbol, 
som går att se i bilaga 5-symboler, samt skolornas återkoppling som går att se i 
bilaga 1-mindmapping. Därför har endast ett exempel av hur undersökningen 
såg ut bifogats i examensarbetet. 
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Bilaga 4 - Sammanställning av närliggande kommuners symboler 

  

Igenkänningsmärken i närliggande kommuner
Uppsala kommun - Kommunala grundskolor

Av Uppsalas 58 kommunala grundskolor finns det 12 igenkänningsmärken representerade på hemsidorna via
kommunen.

Håbo kommun - Kommunala grundskolor

Av Håbos 7 kommunala grundskolor finns det 4 igenkänningsmärken representerade på facebooksidorna, däremot 
inga märken via kommunens hemsidor om skolorna.

Sigtuna kommun - Kommunala grundskolor

Av Sigtunas 19 kommunala grundskolor finns det 4 igenkänningsmärken representerade där tre märken är
representerade via kommunens sida och ett märke där skolan har länk från kommunens sida till en egen hemsida.

Västerås kommun - Kommunala grundskolor

Ingen av de kommunala grundskolorna i Västerås har ett igenkänningsmärke vad jag kunnat hitta utifrån kommunens 
hemsida, skolornas egna hemsidor samt via Facebook.
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Bilaga 5 – Sammanställning av symbolerna med förklaring 

 

 

ENÖGLASKOLAN ENÖGLASKOLAN
Enöglaskolan - Här tog jag tillvara på att skolan är mångkulturell, med endast 261 elever med upp till 30 
olika språk och valde att symbolisera det med ett jordklot.

Munksundaskolan - Här tog jag tillvara på att skolan arbetar med ”tillsammanskraft” och symboliserar 
det genom tre individer som sträcker upp händerna tillsammans. Glödlampan symboliserar kunskap och 
ideer som de tillsammans skapar. Den bakomliggande cirkeln symboliserar även den gemenskap, den 
håller samman figurerna.

Skolstaskolan - Här tog jag tillvara på skolans värdegrund - ”Skolstaandan” och att eleven packar sin 
ryggsäck under åren i Skolstaskolan fylld med självtillit, kamratskap, kunskap, kreativitet, ansvar och lust 
att lära mer.

Övergripande sammanställning av alla tolv igenkänningsmärken med tillhörande förklaring
Runda former, grafiska profilen, övergripande enhetligt uttryck

S:t Ilianskolan - Här tog jag tillvara på att skolan använder sig av sitt befintliga igenkänningsmärke med 
en hind, så där av fick hinden fortsätta symbolisera skolan. Jag valde att vända hinden så den pekar mot / 
följer läsriktningen. Jag har även mjukat upp hinden med runda former så den följer övrigt formspråk.

M
UNKSUNDSSKOLAN M
UNKSUNDSSKOLAN

SKOLSTASKOLAN SKOLSTASKOLAN

S:T ILIANSSKOLAN S:T ILIANSSKOLAN
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Fjärdhundraskolan - Här tog jag tillvara på att skolan poängterade att de är en skola på landsbygden 
och deras nuvarande igenkänningsmärke är en sädeskärve som symboliserar just landsbygden. Naturen 
och landsbygden symboliseras i ett vete.

Bergvretenskolan - Här tog jag tillvara på att skolan arbetar med att utveckla sitt allra bästa Jag som 
symboliseras av en figur med ett stort hjärta. Hjärtat symboliserar även det som skolan arbetar med så 
som tolerans, generositet och engagemang.

Lillkyrkaskolan - Här tog jag tillvara på att skolan ligger naturnära och att viss undervisning sker
utomhus och symboliserade det med en gran.

Hummelstaskolan - Här tog jag tillvara på att skolan arbetar med pulshöjande aktiviteter och mer energi 
och symboliserar det genom en figur i rörelse, den rosa-röda färgen symboliserar
aktivitet.

LIL
LKYRKASKOLAN LIL

LKYRKASKOLAN

FJ
ÄRDHUNDRASKOLAN FJ
ÄRDHUNDRASKOLAN

BE

RGVRETENSKOLAN BE

RGVRETENSKOLAN

HUMMELSTASKOLANHUMMELSTASKOLAN
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Grillbyskolan - Här tog jag tillvara på att skolan arbetar med IKT, teknik, ”utforska sin omvärld” och ”lyfta 
fokus från det färdiga svaret till den egna frågan” och symboliserade det med cirklar i och runt
omloppsbanor som kan stå för många olika saker som universum, forskning, omvärld. 

Rombergaskolan - Här tog jag tillvara på det skolan själva återkopplade med händer som sträcker sig 
uppåt i olika färger för att symbolisera mångfald och ”vi sträcker oss mot högre mål”. De hade även
äpplet som ide då det symboliserar kunskapens frukt.

Örsundsbroskolan - Här tog jag tillvara på skolans tidigare igenkänningsmärke och att skolan arbetar 
med språkbron och det symboliseras genom bron. Det knyter även ann till namnet ÖrsundsBRO och att 
det finns en bro i samhället. Formspråket följer nu övriga märken och skapar en gemensam helhet.

Korsängsskolan - Här tog jag tillvara på det skolan själva återkopplade med, att de är en skola med höga 
mål och eleverna går ut med bra betyg. Samt att de önskade en lilja som återkoppling till Enköping. Den 
gröna färgen kan även kopplas till deras två profiler, idrott och hälsa samt naturvetenskaplig.

GRILLBYSKOLAN GRILLBYSKOLAN

ROMBERGASKOLANROMBERGASKOLAN

ÖRSUNDSBROSKOLAN

ÖRSUNDSBROSKOLAN

KORSÄNGSSKOLAN KORSÄNGSSKOLAN
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Bilaga 6 – Dokument, Komplettering för Grafisk profil 
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