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Sammanfattning 

Det här projektet utfördes på uppdrag av hälsovårdsföretaget Din Rytm med syftet att ta fram en enhetlig 

visuell profil anpassad till företagets webbplats som samstämmer med och kommunicerar verksamheten. För 

att den visuella profilen skulle hålla sig till branschen och nå särprägel studerades det visuella uttrycket på 

webbplatser inom Din Rytms branschområde: hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring 

kvinnokroppen. Den visuella profilen skulle även spegla verksamheten, därför definierades varumärkets 

vision, identitet och värdeord som stod för en viktig del i utformningen.  

Vid en överblick av den tidigare forskningen kring visuell kommunikation och varumärkesbyggande inom 

hälso- och sjukvårdsbranschen fanns en frånvaro av studier kring varumärkets visuella uttryck. Studien kan 

därmed tillföra en förståelse kring hur branschområdet uttrycker sig visuellt i form av till exempel logotyper, 

färger och typsnitt. Då Din Rytm verkar inom den privata sektorn blir det intressant att se om de visuella 

uttrycken skiljer sig mellan olika organisations- och verksamhetsformer. För att undersöka det och utforma 

en visuell profil som förhåller sig till branschområdet utfördes en visual research av 200 webbplatser i form 

av en kvantitativ innehållsanalys. Webbplatserna strukturerades i grupperna: offentlig, privat med samarbete 

med region och/eller landsting, privat och ideell. Den kvantitativa innehållsanalysen grundades i teorier kring 

varumärkesstrategi och grafisk form samt forskning som rörde visuell kommunikation och 

varumärkesbyggande inom branschområdet. 

Resultatet av analysen visade att hela branschområdets visuella uttryck dominerades av färgerna grön, röd och 

blå och typografin av linjära typsnittsfamiljer. Logotypen bestod nästan uteslutande av ord- och figurmärke 

och flertalet webbplatser använde sig av illustrationer för att påvisa navigation. Skillnaderna mellan de olika 

organisations- och verksamhetsformerna definierades framför allt av det enhetliga uttrycket inom den 

offentliga gruppen och den stora variationen inom de övriga grupperna. Den offentliga gruppen skiljde sig 

ytterligare kring förhållandet mellan användning av ord och bild på webbplatsens startskärm. På de offentliga 

webbplatserna möttes besökaren av en generös ordmängd utan utfallande bild. På övriga gruppers webbplatser 

användes ord mer sparsamt och startskärmen utgjordes av en utfallande bild. 

Resultatet användes för att leda utformning mot ett särpräglat uttryck men som även höll sig till 

branschområdet. Det resulterade bland annat i en logotyp, typsnitt och färger som presenterades som en 

visuell profil med tillhörande grafisk manual vilket ska förmedla verksamheten. 

 

Nyckelord: Visuell profil, Hälso- och sjukvård, Webbplats, Grafisk design 
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Abstract  
 

This project is commissioned by the healthcare company Din Rytm. The purpose of the project is to create a 

visual brand profile for the website which communicates its business. In order for the visual profile to stick 

to the healthcare industry and create its own individuality an analysis was performed of the visual expression 

of the websites within Din Rytm's industry area: the healthcare industry with women’s health services. The 

visual profile should also reflect its business, therefore the brand's vision, identity and value were defined 

which became an important part of the design. 

During an overview of previous research of visual communication and branding in the healthcare industry, 

there was an absence of studies touching on the subject of the brand’s visual expression. Thus, this study can 

provide an understanding of how the industry expresses itself through logos, colors, fonts and other aspects 

of visual expression. Din Rytm operates in the private sector and therefore it becomes interesting to see 

possible differences in the visual expressions among different types of organisations and businesses. By a 

visual research of 200 websites in terms of a quantitative content analysis method, an identity that relates to 

the industry was forged.The websites were structured into different groups: public, private with collaboration 

with counties, private and non-profit. The quantitative content analysis method was based on theories of 

brand strategy and graphic form and research related to visual communication and branding in the healthcare 

industry.  

The results showed that the visual expression of the entire industry was dominated by the colors green, red 

and blue and the typography of linear font families. The logo consisted almost entirely of lettermarks with a 

symbol and most websites used illustrations to demonstrate navigation. The differences between the groups 

were mainly defined by the uniform expressions within the public group and the large variation within the 

other groups. The public group further distinguished itself regarding words and images on the websites home 

screen. On the public websites, the first thing a visitor see is a generous amount of words without a full-width 

image, while on the other groups’ websites words were used more sparingly and the home screen contained 

full-width images. 

The results were used to lead the design towards an individually expression that sticks to the industry. That 

resulted in for example a logo, fonts and colors that are presented as a visual profile with a graphic manual 

that convey its business.  

 

Keyword: Visual brand profile, Healthcare, Website, Graphic design 
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Förord 

Nu är tiden inne för oss att lämna över vårt examensprojekt. Det har varit spännande veckor som givit oss 

kunskap som vi kommer bära med oss i framtiden. 

Vi vill tacka Malin Söderberg som givit oss förtroendet att omarbeta den visuella profilen av hennes företag 

Din Rytm. 

Karlstad, juni 2019 

Sanna Mogren Maja Lundquist 
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1. Inledning och problemformulering 

Konkurrensen blir större mellan varumärken och det blir allt viktigare att hitta ett unikt uttryck och nå ut med 

företagets originalitet i förhållande till konkurrenter (Holmberg, 2002). För att uppnå det krävs bland annat 

en genomtänkt visuell profil som står för företagets värde, identitet och vision, därmed har personerna bakom 

designen en viktig roll för varumärkets framgång.  

Projektet syftar till att definiera Din Rytms varumärke för att utforma en webbanpassad visuell profil för 

uppdragsgivaren. Den visuella profilen ska spegla verksamheten och branschområdet samt visa originalitet 

och ett unikt uttryck. Den visuella profilen med tillhörande riktlinjer i en grafisk manual ska anpassas för den 

existerande webbplatsen, där företaget kommunicerar med sina kunder. Din Rytm erbjuder tjänster inom 

fruktsamhet och hälsa med grundtanken att arbeta med sin kropp istället för mot den. Tuan (2012) menar att 

varumärkesbyggande är en avgörande del för företag som erbjuder tjänster istället för fysiska produkter. Sedan 

start har Din Rytms varumärkes visuella profil bortprioriteras och kommit i skymundan vilket medfört en 

missvisande representation av verksamheten. Problematiken hos Din Rytm ligger i att den nuvarande visuella 

profilen inte grundats i verksamhetens identitet, centrala värden och vision, vilket enligt Bergström (2016) och 

Aaker (2014) är en avgörande del för ett starkt varumärke. Aaker (2014) menar även att varumärkets koppling 

till verksamheten är viktigt för att skapa ett unikt uttryck bland konkurrenterna. Det är just därför Din Rytm 

behöver en ny visuell profil för att företagets befintliga och blivande kunder ska få rätt uppfattning och för att 

verksamheten ska kunna sticka ut bland konkurrenterna. Det krävs en utförlig research och analys för att 

omarbeta en oprioriterad visuell profil, det kan öka ett företags vinst med 15 procent och möjliggöra för 

företaget att nå ut till nya målgrupper (Bergström, 2016).  

För att skapa den nya visuella profilen kommer olika verktyg i en designprocess användas, vilket Lupton (2011) 

menar är en fördel för att bryta ut ett projekt och komma igång med det kreativa tänkandet. För att uppnå 

syftet med projektet utförs därmed en designprocess som innefattar en visual research utifrån en kvantitativ 

innehållsanalys på konkurrerande webbplatser inom hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring 

kvinnokroppen. Resultatet ska ligga till grund för hur den nya visuella profilen ska nå särprägel men ändå hålla 

sig till branschområdet. Designprocessen kommer även innefatta ett samtal med uppdragsgivaren där en mind 

map utförs för att definiera Din Rytms företagsprofil genom att ta fram varumärkets värdeord, vision och 

identitet. Det kommer sedan bli viktiga komponenter att utgå från i designen av den nya visuella profilen för 

Din Rytm. För att sedan översätta företagsprofilen ska verktyget visual brain dumping användas för att komma 

igång med utformningen.  

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att undersöka ett stort innehåll för att kunna se samband och 

generalisera (Karlsson & Johansson, 2019). I projektet är metoden avsedd att visa och bidra med en förståelse 

kring hur den visuella profilen kommuniceras via webbplatser inom branschområdet. Webbplatser undersöks 

eftersom den nya visuella profilen framförallt ska appliceras på Din Rytms webbplats. Resultatet ska bidra  
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med en förståelse kring hur den nya visuella profilen kan hålla sig till hela branschområdet genom att ta efter 

vissa uttryck och för att skapa särprägel ska andra uttryck som inte syns inom hela branschområdet används. 

Eftersom Din Rytm verkar inom den privata marknaden blir det även relevant att se om det finns någon 

skillnad i det visuella uttrycket mellan olika organisationer och verksamheter inom branschområdet. Därför 

delas organisations- och verksamhetsformerna i grupperna offentlig, privat med samarbete med region 

och/eller landsting, privat och ideell. Med hjälp av en förståelse för de olika gruppernas visuella uttryck kan 

den nya visuella profilen placeras i rätt grupp inom branschområdet och undvika att till exempel misstas för 

en offentlig organisation. De privata grupperna kan till exempel bidra med en förståelse kring hur de arbetar 

för att fånga in besökaren på webbplatsen, vilket kan bli relevant för Din Rytm som verkar inom den 

konkurrerande marknaden. Den offentliga gruppen kan till exempel bidra med kunskap kring hur stora 

organisationer visuellt förmedlar information via webbplatsen, vilket kan blir relevant för hur Din Rytms nya 

visuella profil ska förmedla ett seriöst uttryck. Då projektet analyserar visuella profiler utifrån webbplatser kan 

det tillföra en insikt i hur en visuell profil kan se ut på en webbplats. I litteratur kring visuella profiler ligger 

nämligen utgångspunkten ofta i riktlinjer för tryckt material och webbplatser nämns sällan (ex. Bergström, 

2016). 

Forskningsfältet som innefattar visuell kommunikation och varumärkesbyggande inom hälso- och 

sjukvårdsbranschen är bristfälligt i hur organisationers och verksamheters varumärkesidentitet uttrycks 

visuellt, genom till exempel logotyp, färger, bilder, etc. Tidigare forskning berör istället visuell kommunikation 

som hjälpmedel och vikten av varumärkesbyggande för att skapa brand equity (Chahal & Bala, 2012; Houts, 

Doak, Doak & Loscalzo, 2006; Kim, Kim, Kim, Kim & Kang, 2008; McCrorie, Donnelly & McGlade, 2016; 

Tuan, 2012). Utifrån att forskningsfältet brister angående varumärkesidentitetens utformning blir det relevant 

att undersöka det för att bidra med en större förståelse för området. Studien blir även relevant inom medie- 

och kommunikationsvetenskap då projektet berör hur organisationer och verksamheter inom ett visst 

branschområde uttrycker sig visuellt. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Projektet syftar till att utforma en webbanpassad visuell profil för Din Rytm. Genom att analysera det visuella 

uttrycket på webbplatser inom hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen ska projektet 

leda fram till utformningen av ett visuellt uttryck som håller sig till branschområdet och når särprägel. Den 

visuella profilen ska tillgodose och förmedla företagets värden, identitet och vision.  

- Hur ser det visuella uttrycket ut på webbplatser inom hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen 

och om det finns en skillnad, hur skiljer det sig mellan offentliga, privata och ideella webbplatser? 

- Hur kan Din Rytms visuella profil utformas med ett unikt uttryck och samtidigt hålla sig till hälso- och 

sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen? 
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1.2 Definitioner 

1.2.1 Visuell profil 

Den visuella profilen består av ett visuellt enhetligt språk av organisationers och verksamheters värden, 

identitet och vision (Bergström, 2016). Den ska vara ansiktet utåt och är menad att skapa igenkänning oavsett 

kontext. Riktlinjer för hur den visuella profilen ska användas sammanfattas i en grafisk manual.  

 

1.2.2 Logotyp 

Enligt designlitteratur är logotypen endast organisationens eller verksamhetens namn i ett specifikt typsnitt 

och färg vilket även kan benämnas som ordmärke (Bergström, 2016; Koblanck, 2003; Wheeler, 2013). Logotyp 

kan kompletteras med en symbol med syfte att förmedla organisationens eller verksamhetens kärna vilket även 

kan benämnas som figurmärke. Symbolen och logotypen är två olika delar utan samlingsnamn. I projektet 

användas begreppet logotyp (figur 1) i ett mer vardagligt språk, som ett samlingsbegrepp för både ord- och 

figurmärke samt tagline. Taglinen används för att förmedla vad organisationen eller verksamheten står för och 

vad det erbjuder (Wheeler, 2013). I projektet kan logotypen därmed bestå av endast ett ordmärke eller 

figurmärke, eller dem båda i kombination med eller utan tagline. 

 
Figur 1 - Fiktiv illustration av logotypens beståndsdelar 
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2. Bakgrund 

2.1 Din Rytm 

Enligt uppdragsgivaren Malin Söderberg (samtal, 13 maj 2019) grundades Din Rytm 2014. Företaget erbjuder 

tjänster för personer med livmoder med fokus på fruktsamhet och hälsa. Din Rytm förespråkar att lära känna 

sin kropp och förstå den utifrån kroppens signaler och cykliska språk för att bemöta problem istället för att 

undvika dem. Malin är utbildad barnmorska och forskare och erbjuder handledning samt rådgivning inom 

MediYoga-terapi, fertilitetsförståelse (Fertility Awareness), holistisk hälsa, sex och samlevnad, klimakteriet, 

menscykelhälsa och självledarskap. 

I projektet benämns branschområdet som hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster för kvinnokroppen, 

även om uppdragsgivaren väljer att vara mer inkluderande i sitt tilltal. Det på grund av att personer med 

livmoder vanligtvis benämns som kvinnor inom hälso- och sjukvården. 

 

2.2 Organisations- och verksamhetsformer 

Det blir allt viktigare för företag att vara originella i sitt visuella språk på grund av den ökade konkurrensen 

mellan varumärken (Holmberg, 2002). I projektet blir det intressant att se om den visuella profilen skiljer sig 

beroende på om organisationen eller verksamheten verkar inom en konkurrerande vinstdrivande marknad 

eller ej. De grupper som undersöktes var: offentliga organisationer, privata verksamheter med samarbete med 

regioner och/eller landsting, privata verksamheter och ideella organisationer och verksamheter.  

I den offentliga sektorn ingår organisationerna kommun och landsting (Dahlqvist & Melin, 2010). Hälso- och 

sjukvården inom den offentliga sektorn finansieras till störst del av landstingets skatteintäkter och i form av 

statsbidrag (Ds 2016:29). Vissa privata verksamheter finansieras också av offentliga medel vilket utgör deras 

huvudsakliga intäkter, det är verksamheter som byggts upp och arbetar med uppdrag av landsting (Anell, 

2011). Det finns även privata verksamheter som inte grundats med uppdrag av landsting eller regioner och 

som finansieras genom ramavtal vilket är en avgörande inkomstkälla. De privata verksamheterna som är 

privata utan offentliga intäkter får sin finansiering genom avgifter från sjukförsäkringspremier och 

patientbesök (Landelius, 2016; Rehnberg & Garpenby, 1995). Ideella organisationer eller verksamheter är icke 

vinstdrivande och kan finansieras av offentliga bidrag eller gåvor vilket inte blir avgörande för verksamhetens 

existens (Landelius, 2006; Leopold, 2006).  

Din Rytm verkar inom den privata sektorn. Det blir därmed relevant i projektet att ta hänsyn till de olika 

grupperna för att studera eventuella skillnader i den visuella utformningen. Genom att identifiera visuella 

uttryck inom de privata grupperna och till viss del ideella gruppen kan eventuella luckor upptäckas i 
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utformningen som Din Rytms nya visuella profil kan nyttja för att nå särprägel. Samtidigt kan möjligtvis vissa 

element från de offentliga organisationerna vara till hjälp för att visa till exempel seriositet. 

 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Forskningsfältet: Visuell kommunikation och varumärkesbyggande inom 

hälso- och sjukvårdsbranschen  

Tidigare forskning visar olika infallsvinklar kring hur visuell kommunikation kan användas inom hälso- och 

sjukvårdsbranschen. Områdena som berörs är framför allt visuell kommunikation inom organisationer och 

verksamheter mer än visuell kommunikation som gäller varumärket utåt. Till exempel behandlas visuell 

kommunikation som hjälpmedel för de befintliga patienterna och inom riskkommunikation. När visuell 

kommunikation används som hjälpmedel menar tidigare forskning att bilder och illustrationer kan underlätta 

och förtydliga kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter (Houts, et al., 2006; McCrorie, et al., 

2016). Det kan gynna patienten vid till exempel lässvårigheter, språkbrister, stort intag av information eller vid 

försämrat hälsotillstånd. När visuell kommunikation används av hälso- och sjukvårdsbranschen för att 

kommunicera risker kan det bland annat vara ett hjälpmedel för att förmedla hälso- och sjukvårdsstatistik på 

ett lättillgängligt sätt (Ancker, Senathirajah, Kukafka & Starren, 2006; Lipkus, 2007). Till exempel kan 

förhållandet mellan ett antal personer som drabbats av en sjukdom och antalet som är i riskzonen presenteras 

för samhället genom en illustrerad bild. 

När det gäller varumärkesbyggande inom hälso- och sjukvårdsbranschen talar tidigare forskning framför allt 

om brand equity och hur det skapas inom tjänsterna mellan kunden och verksamheten. Brand equity innefattar 

framför allt konsumentens lojalitet, kännedom, association och kundnöjdhet mot företaget (Chahal & Bala, 

2012; Kim, et al., 2008; Tuan, 2012). Tuan (2012) menar att varumärkesbyggande inom företag med tjänster 

är avgörande eftersom de inte har en fysisk produkt som konsumenten kan ta del av. Han påstår även att 

företagets varumärke är avgörande i val av hälso- och sjukvård för patienten. Därför är det enligt Chahal och 

Bala (2012) och Kemp, Jillapalli och Becerra (2014) viktigt att skapa tillit och betydelsefulla relationer mellan 

företagen och konsumenterna inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Till exempel kan tillit inom brand equity 

gynnas av att företag påvisar hur de tar sitt samhällsansvar (Tuan, 2012). 

Tanken att ett starkt varumärke inom hälso- och sjukvården är viktigt för att få patienter, kan ifrågasättas 

utifrån i vilken kontext varumärket befinner sig. Det är skillnad i varumärkeskontext mellan Sveriges stora och 

generösa offentliga hälso- och sjukvård och varumärken inom den privata kontexten. I Sverige är hälso- och 

sjukvården till störst del offentligt finansierad och drivs i offentlig regi (Landelius, 2006). Därmed blir det 

relevant för projektet att se varumärkesarbetet utifrån olika kontexter med olika syften. Tuans (2012) 

påstående att varumärket är avgörande för val av hälso- och sjukvård blir alltså inte lika relevant för de 
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offentliga organisationerna i Sverige. Dock kan brand equity bli aktuellt att använda av offentliga 

organisationer för att påvisa tillit i deras samhällsansvar. 

Dagens hälso- och sjukvård ger flera valmöjligheter och konsumenterna kan välja mellan olika företag som 

erbjuder samma tjänster (Mangini, 2002). Forskningen visar att en välarbetad visuell profil kan påverka 

patienters associationer med företaget på ett positivt sätt och förenkla valet mellan de olika företagen. Dock 

finns det inte mycket forskning om den visuella kommunikationen av organisationers och verksamheters 

visuella profiler som enbart vinklas mot hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster för kvinnor.  

 

2.3.2 Varumärken inom offentlig och privat regi 

Dahlgren (2010) menar att till skillnad från den privata vården kännetecknas den offentliga vården av långa 

köer och väntetider. Det beror bland annat på att behovet hos befolkningen är större än skatteintäkterna vilket 

skapar en obalans och resulterar i långa köer samt väntetider. Inom den privata hälso- och sjukvården är 

verksamheterna mer välbalanserade utifrån en kundbas vilket ger resurser och möjlighet till att expandera. Det 

går att ifrågasätta Dahlgrens (2010) påstående angående den balanserade privata hälso- och sjukvården. De 

privata företagen har inte samma krav på att hjälpa hela befolkningen i samhället som de offentliga 

organisationerna har. Den privata hälso- och sjukvårdsbranschen kan avlasta de långa vårdköerna inom de 

offentliga organisationerna och ökat effektiviteten (Dahlgren 2010; Landelius, 2006). Kotler och Lee (2007) 

hänvisar till tidigare forskning som menar att den offentliga sektorn ständigt behöver försvara hur de använder 

samhällets resurser för att påverka medborgarna positivt. Något som skulle kunna hjälpa den offentliga 

sektorn men som de ofta har sett förbi är marknadsföringens betydelse. Dahlqvist och Melin (2010) hänvisar 

även till tidigare forskning som belyser att de organisationer inom den offentliga sektorn som vågat arbeta 

med att bygga ett starkt varumärke är de som lyckats skapa ett organisationsvärde.  

Det går att utläsa en skillnad mellan hur organisationer och verksamheter inom de offentliga och privata 

marknaderna använder sina varumärken utifrån olika syften. Den privata hälso- och sjukvården ser möjligheter 

till att expandera genom ett starkt varumärke som attraherar kunder. Inom de offentliga organisationerna kan 

varumärket användas för att bygga ett värde för organisationen och påvisa tillförlitlighet i användningen av 

samhällets resurser.  
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3. Teori 

3.1 Varumärke 

För att skapa en ny visuell profil för Din Rytm och för att underlätta i projektets process, att identifiera och 

förstå sig på Din Rytms varumärke, krävs en förståelse för vad ett varumärke är och dess innebörd för 

organisationer och verksamheter. 

Enligt Aaker (2014) består varumärken av mer än endast det vi ser, till exempel en logotyp och företagets 

namn. Varumärket innefattar även löften, kundrelationer och värderingar. Ett varumärke behöver även en 

välformulerad vision, en målbild att sträva mot och den innefattar varumärkets värde som ska förmedlas till 

konsumenterna. Visionen och dess delar är viktiga komponenter för ett varumärke att formulera för att kunna 

förmedla verksamheten i det grafiska uttrycket. Även Bergström (2016) och Wheeler (2013) menar att 

utformningen av en verksamhets visuella uttryck är viktigt att grunda i varumärkets vision, identitet och 

värdegrund, som utgör varumärkets profil. Organisationer och verksamheter behöver därför formulera en 

tydlig målbild av verksamheten, vilket Bergström (2016) benämner som vision. Han menar även att kärnan i 

verksamheten utgör organisationens eller verksamhetens identitet vilket är viktigt att nå ut med.  

Dagens konsumenter har en oändlig mängd varumärken att välja mellan. Det blir därmed viktigt för 

varumärken att påvisa hur de skiljer sig ur mängden, att förmedla verksamhetens unika kärna (Wheeler, 2013). 

I linje med Wheeler (2013) menar Holmberg (2002) att ett varumärke som lyckas med att varumärka sig blir 

synonymt med att det existerar. Det behöver inte handla om att varumärket är rätt i tiden utan det är snarare 

ett mått på dess igenkänning. För att ett företaget ska kunna bygga en identitet och skapa igenkänning behöver 

de först svara på vilka de är och vad de står för. Ett varumärke behöver ofta hjälp med att förmedla 

verksamheten av grafiska formgivare och strategi- och kommunikationsexperter, det krävs mycket för att 

positionera sig inom det visuella landskapet.  

Dahlqvist och Melin (2010) menar att det i offentliga organisationer finns krav på bland annat öppenhet och 

samverkan vilket kan försvåra strategier kring varumärkesarbetet och verktygen som används måste anpassas 

efter kraven. Till exempel är intäkter öronmärkta till olika områden vilket kan begränsa utvecklingen av olika 

varumärken. Varumärkets värdeskapande inom de offentliga organisationerna är inte självklar, Dahlqvist och 

Melin (2010) anser att de inte har reflekterat över och sett fördelarna med ett starkt varumärke. Till skillnad 

från de offentliga väljer de privata att använda sig av den kommunikativa skickligheten de besitter. Inom de 

privata verksamheterna ses ett starkt varumärke som en viktig tillgång. Dahlqvist och Melin (2010) talar om 

varumärkesutveckling inom de offentliga organisationerna i stort men eftersom projektet endast ser till dem 

inom hälso- och sjukvården kan varumärkena få en annorlunda innebörd. Dahlqvist och Melin (2010) menar 

att offentliga organisationer ligger efter i sitt varumärkesarbete. Det kan bero på att den svenska offentliga 

hälso- och sjukvården inte vinner på en högre patienttillgång vilket ett starkare varumärke kan medföra. 
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De olika landstingen har framför allt hand om hälso- och sjukvården, därmed blir Dahlqvist och Melins (2010) 

resonemang kring att landstingen inte tagit deras varumärkesarbete på allvar relevant för studien. De anser att 

ett entydigt formspråk saknas mellan de olika landstingen vilket gör det svårt att få en förståelse för 

organisationernas koppling. Eftersom Dahlqvist och Melin (2010) hävdade det under år 2010 blir det 

intressant att se om en skillnad har skett fram till år 2019. 

 

3.2 Visuell profil  

Projektets syfte är att ta fram en webbanpassad visuell profil med tillhörande grafisk manual och därför blir 

teori kring profilens innehåll och dess betydelse viktig. Teori kommer identifiera vilka element i den visuella 

profilen som behöver undersökas på webbplatserna för att urskilja branschområdets visuella uttryck. Den 

visuella profilen består av ett visuellt enhetligt uttryck av företags värde, identitet och vision (Bergström, 2016). 

Det är företagets ansikte utåt och ska skapa igenkänning oavsett kontext. Logotypen är den viktigaste delen i 

en visuell profil, den innehåller även färger, typsnitt, mönster, illustrationer etc. De olika delarna i den visuella 

profilen ska tillsammans förmedla verksamhetens företagsprofil. Den grafiska manualen används för att ge 

riktlinjer och regler för hur den visuella profilen ska användas och formges för att skapa ett enhetligt språk 

oberoende kontext.  

 

3.3 Logotyp 

Logotypen har störst betydelse i den visuella profilen och det är viktigt att logotypen samstämmer med 

verksamheten (Bergström, 2016). Därmed får teori kring logotypens uppbyggnad, innebörd och vad den 

behöver ta hänsyn till en stor betydelse för projektet. En viktig del med logotypen är att den ska skilja sig från 

mängden och utformas med hög igenkänningsfaktor, läsbarhet samt fungera i varierande storlekar. 

Utformningen av logotypen behöver vara tidlös, den ska inte skapas efter trender. Är logotypen tidsbunden 

blir den snabbt omodern och behöver bytas ut. För att skapa en tidlös logotyp bör den harmonisera med 

verksamheten, för att sedan uppdateras med små justeringar. Ordmärket är företagsnamnet och figurmärket 

är en symbol med syftet att symbolisera företagets verksamhet. Ordmärket utformas med ett speciellt uttryck, 

där typsnittet blir mer bildligt för att skapa karaktär (Bergström, 2016; Koblanck, 2003). Syftet med 

figurmärket är att skapa igenkänning och särprägel. Figurmärket är även meningsfullt eftersom det bryter 

språkbarriärer vilket gör logotypens innebörd lättare att förstå (Bergström, 2016). Logotypen kan även 

innehålla en tagline som enligt Wheeler (2013) fångar vad företaget står för och vad det erbjuder. Taglinen ska 

både vara lätt att säga och komma ihåg samt fungera i små storlekar. Den bör användas för att visa hur 

företaget skiljer sig från konkurrenterna genom att förmedla hur det är unikt. 
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3.4 Typografi 

Typografi är en av de viktigaste delarna för att skapa en effektiv varumärkesidentitet (Wheeler, 2013). En 

enhetlig visuell profil är inte möjlig att uppnå utan ett unikt typsnitt med hög läsbarhet. Många val och 

anpassningar behöver göras i utformning av typografi, typsnitt kan vara lekfulla, ståtliga, mjuka, hårda, magra, 

feta, kursiva etc. (Bergström, 2019). Olika sammanhang kräver olika typsnitt, till exempel är vissa mer 

anpassade till webbplatser. Eftersom det är många parametrar som spelar in vid utformningen av typografi 

blir det viktigt i projektet att undersöka hur dess utformning ska ske.  

Enligt Koblanck (2003) struktureras typsnitt i olika familjer, varje familj har sitt speciella utseende och 

funktion. Antikva är en utav de största familjerna och känns igen på sina seriffer och sina övergångar mellan 

tunna hårstreck och tjocka grundstreck. Typsnittets form är enkel för ögat att följa och har hög läsbarhet. 

Linjärer saknar seriffer och avvikande form mellan hårstreck och grundstreck. Typsnitten passar bra till 

rubriker men ska undvikas i längre textsammanhang. Mekaner är ett linjärt typsnitt som fått seriffer, de anses 

vara klumpiga i sin utformning och är vanliga där text ska läsas på långt håll, till exempel på affischer. Skripter 

är av handskriftskaraktär och används ofta vid speciella tillfällen, till exempel inbjudningskort (Bergström, 

2016). Extremer är en typsnittsfamilj som avviker från de vanliga formerna (Koblanck, 2013). De kan innehålla 

vad Bergström (2016) benämner som synlig typografi vilket är bildlig typografi som är svår att läsa. Skripter, 

extremer och synlig typografi har låg läsbarhet men kan användas för att förmedla innehållets budskap 

(Bergström, 2016; Koblanck, 2013).  

Bild 1 - De olika typsnittsfamiljerna 

Vid val av typsnitt är det viktigt att göra en avgränsning (Beaird & George, 2014). Det bör inte vara fler än 

fyra typsnitt och det ultimata är två stycken som sedan kan varieras med hjälp av till exempel olika tjocklekar. 

Det är även viktigt att inte använda två typsnitt från samma typsnittsfamilj eftersom de står varandra för nära 

och därmed upplevs designen orolig utan harmoni. 

Textens spaltarrangemang får olika betydelser för till exempel läsbarhet, intryck och uppfattning och kan vara 

vänsterställd, högerställd, centrerad eller marginaljusterad (Bergström, 2016). Den vänsterställda texten ger ett 

öppet och ledigt intryck. Den har en ojämn högerkant och en jämn vänsterkant vilket förenklar läsbarheten. 

Den högerställda texten ska användas sparsamt eftersom den linjerar med en jämn högerspalt och ojämn 

vänsterspalt och det försvårar läsbarheten. Den centrerade texten placeras på en mittaxel och bildar symmetri. 

En centrerad text har en sämre läsbarhet men fungerar i rubriker och i till exempel inbjudningskort. Den 
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marginaljusterade texten är både vänster- och högerjusterad med lika långa rader, den bör användas med 

eftertanke om inte automatisk avstavning finns.  

Inom typografins utformning bör ett aktivt val tas mellan gemener och versaler utifrån läsbarheten. Tack vare 

gemenernas upp- och nedstaplar kan läsaren bilda ordbilder, vilket underlättar läsbarheten (Bergström, 2016). 

Versaler skapar inte en varierande siluett och ska undvikas i löpande text på grund av att varje bokstav står på 

full höjd. Versaler läses bokstav för bokstav, vilket gör att de passar bra till exempelvis titlar och rubriker där 

läsbarheten inte prioriteras lika högt. Typografins färg i kombination med bakgrundens färg är även en relevant 

del för att öka läsbarheten (Bergström, 2016; Koblanck, 2003). Texten behöver stå i kontrast till bakgrunden, 

våra ögon läser med fördel mörk text på ljus bakgrund. Det blir extra viktigt på webbplatser eftersom 

Bergström (2016) beskriver att vi läser 250 ord på en minut på papper men endast 75 ord på skärm. En studie 

av Bernard, Lida, Riley, Hacker och Janzen (2002) undersöker de olika typsnittens läsbarhet på skärm och det 

visade sig att Times New Roman och Arial har högst läsbarhet men det typsnitt som ansågs vara mest lämpat 

för webbplatser var Verdana. Trots att Verdana endast lästes ganska snabbt föredrogs den av flest i studien 

och uppfattades som mest lättläst. Ahmad Zamzuri, Rahani, Khairulanuar och Muhammad Zaffwan (2013) 

menar att Times New Roman och Arial har en hög läsbarhet men är mer anpassade för tryckt material. 

Författarna rekommenderar typsnitten Verdana och Georgia för skärm vilket även stärks av Bergström (2016) 

som menar att Verdana är ett av de typsnitt som är bäst lämpat för skärmen följt av Georgia.  

 

3.5 Färg 

I den visuella profilen används färg för att skapa en unik identitet och väcka känslor kopplade till varumärket 

(Wheeler, 2013). Eiseman (2006) menar att färgerna i en visuell profil blir en viktig identifikationsfaktor för 

organisationer och verksamheter. Det är till störst del utifrån färgerna vi känner igen aktörer som till exempel 

Coca Colas röda färg och Kodaks gula. Valet av färg har med andra ord en stor betydelse i projektet, därmed 

ska färgteori ge en förståelse för hur branschområdet kommunicerar via färg. Koblanck (2003) berättar att 

färg ger olika upplevelser eftersom de frambringar känslor till exempel sorg, smärta, liv och glädje. Vi kan även 

uppleva att föremål är varma eller kalla beroende på vilken färg de har.  

En klarröd färg kan stå för dramatik, spänning och passion (Beaird & George, 2014). En orange färg används 

ofta för att symbolisera glädje, kreativitet och energi etc. Den gula färgen används främst för att symbolisera 

aktivitet och påvisa uppmärksamhet. Den gröna färgen kan framträda i olika nyanser och har lika många 

associationer. En grön färg associeras ofta med natur, den kan användas för att symbolisera tillväxt, fräschör 

och hälsa. En blå färg symboliserar ofta intelligens, öppenhet och tro samt att den har en lugnande effekt. En 

lila färg har genom tiderna använts för att symbolisera kungligheter och makt. Den vita färgen används för att 

symbolisera renlighet. I västvärlden ses den som en färg som symboliserar ljus och perfektion. Den svarta 

färgen kan associeras till makt, styrka och självständighet. 
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Det är även viktigt att projektet tar hänsyn till den kulturella betydelsen hos färger. Färger kan nämligen 

påverka mottagarens känslor och förståelse (Beaird & George, 2014; Bergström, 2016; Koblanck, 2003). I den 

här studien avgränsas därmed det empiriska urvalet till svenska organisationer och verksamheters visuella 

uttryck, för att uppdragsgivarens varumärkesfärger ska få rätt betydelse. 

 

3.6 Fotografi och illustration 

Beaird och George (2014) belyser att fotograferade och illustrerade bilder på webbplatser är givande för att 

fånga in mottagare för att ta del av ett större innehåll, därmed blir det relevant att se hur de olika grupperna 

arbetar med bild. Bilder bör förmedla samma budskap som resterande innehåll samt användas för att till 

exempel skapa ett personligt utseende. På webbplatser skapar bilder visuella minnesbilder hos användaren, 

vilket gör att de känner igen sig och kommer ihåg webbplatsens innehåll. Bilderna bör vara relevanta i 

situationen men klyschiga bilder bör undvikas, istället bör intresseväckande bilder användas som mottagaren 

inte förväntar sig att se. Utöver relevanta och intresseväckande bilder är det betydelsefullt att välja bilder som 

är emotionellt och estetiskt tilltalande eftersom det skapar uppmärksamhet och en tonvikt i bilden. På 

webbplatser är det attraktivt med utfallande bilder som går ut i skärmens kanter, det skapar och kommunicerar 

en levande och talande känsla. 

Vid val av bilder bör reflektion ske kring vad bilden ska förmedla och vad den ska uppnå, ska bilden till 

exempel, informera, roa eller förändra attityder (Bergström, 2016). Målgruppen blir även relevant för val av 

bilden, vad har målgruppen för behov och förkunskap. Bildens kontext måste definieras innan val av bild, ska 

den till exempel visas i en tidning eller på en webbplats.  
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4. Metodval 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna utgick projektet från en visual research i form av en 

kvantitativ innehållsanalys av det visuella uttrycket på webbplatser inom hälso- och sjukvårdsbranschen med 

tjänster kring kvinnokroppen. Syftet besvarades även med en designprocess för att definiera verksamheten 

Din Rytm och leda utformningen av den nya visuella profilen. 

Att använda sig av en designprocess är enligt Lupton (2011) en fördel för att kunna förstå ett problem och 

utveckla idéer som till sist leder fram till en lösning. Processen bryter ut ett projekt i flera delar och frambringa 

kreativitet. I projektet kommer de olika delarna att bestå av visual research, mind mapping och visual brain 

dumping.  

Vid utformningen av ett varumärke används visual reachers för att samla till exempel logotyper och färger 

utifrån ett varumärkesområde (Lupton, 2011). Materialet som samlas in analyseras visuellt utifrån relevanta 

aspekter för ändamålet. Slutligen definieras resultatet för att kunna skilja utformningen av det nya varumärket 

och nå särprägel. I projekt för Din Rytm används en kvantitativ innehållsanalys som en visual research. En 

kvantitativ innehållsanalys används nämligen vid analys av större material där samband, skillnader, likheter 

och generaliseringar är intressanta (Karlsson & Johansson, 2019). Metoden behandlar manifest innehåll vilket 

innebär observationer av innehåll som kan räknas och mätas. Inga egna värderingar och tolkningar får ske 

utan alla kodare ska koda innehållet likadant, vilket testat med ett interkodarreliabilitetstest. För att ta reda på 

hur den nya visuella profilen ska anpassas för webbplatsen och få ett unikt uttryck samt placeras inom rätt 

branschområde behövs kunskap om hur det visuella uttrycket ser ut inom hela branschområdet. För att 

kommunicera hälso- och sjukvård kommer den nya visuella profilen använda sig av vissa uttryck som syns 

inom hela branschområdet. För att sedan nå särprägel kommer uttryck som inte definierar hela 

branschområdet utifrån analysen att nyttjas. Den kvantitativa innehållsanalysen är därmed tänkt att bidra med 

kunskap och förståelse kring hur hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppens visuella 

uttryck ser ut på webbplatser. Då Din Rytm rör sig inom den privata marknaden är metoden även tänkt att 

visa på möjliga skillnader mellan organisations- och verksamhetsformer utifrån de visuella uttrycken. 

Organisations- och verksamhetsformerna kommer delas in i grupperna offentlig, privat med samarbete med 

region och/eller landsting, privat och ideell. Med en förståelse för de olika gruppernas visuella uttryck kan den 

nya visuella profilen placeras inom rätt grupp och undvika att efterlikna och misstas för att vara en offentlig 

organisation. För att till exempel förmedla ett seriöst uttryck i den nya visuella profilen är tanken att den 

offentliga gruppen kan bidra med förståelse för hur stora organisationer visuellt kommunicerar viktig 

information på webbplatserna. För att Din Rytms nya visuella profil ska attrahera besökaren på webbplatsen 

kan till exempel de privata grupperna som arbetar vinstdrivande ge en förståelse för hur det görs på 

webbplatserna. Därmed krävs en kvantitativ innehållsanalys som metod för att projektet ska kunna se till ett 

större innehåll och även kunna jämföra olika kategorier av de insamlade materialet (Karlsson & Johansson, 

2019). 
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Det finns kritik mot tanken att metoden resulterar i subjektiva tolkningar eftersom människor tolkar olika 

(Karlsson & Johansson, 2019). Genom att kodschemat utformades från operationaliserade variabler med 

uttömmande variabelvärden ökade objektiviteten i studien. För att ytterligare stärka en objektiv kodning 

mellan flera kodare utfördes interkodarreliabilitetstestet för att upptäcka och justera eventuella brister.  

Mind mapping är en av de första delarna i en designprocess (Lupton, 2011). Verktyget används för att snabbt 

undersöka och ta reda på mer om ett specifikt område. Det angivna området placeras i mitten på till exempel 

ett papper, sedan skrivs kategorier, associationer och ord ut som kan kopplas till området. Verktyget används 

för att öppna upp det kreativa sinnet och med fördel kan kategorierna och associationerna färgkodas. I 

projektet används mind mapping för att bryta ut Din Rytms verksamhet och målgrupp samt för att utveckla 

en företagsprofil utifrån vision, identitet och värdeord.   

Ett annat verktyg i designprocessen är visual brain dumping (Lupton, 2011). Verktyget påminner om 

brainstorming som sker i grupp men här skissas idéerna fram och sker oftast individuellt. Syftet är att 

visualisera och uttrycka egna idéer för att sedan kunna förmedla de kreativa tankarna inom gruppen. Processen 

börjar med att identifiera vad verktyget ska användas till, sedan sätts en tidsgräns för att ta fram ett visst antal 

skisser. Efter det väljs några skisser ut som kan vidareutvecklas. För att komma igång och uttrycka tankar 

kring utformningen till logotypen för Din Rytm används visual brain dumping i projektet. Enligt Bergström 

(2016) är nämligen logotypen den viktigaste delen i den visuella profilen och därför väljs verktyget framförallt 

för att utveckla tankar kring den. 

 

4.1 Population, urval och tillvägagångssätt  

Då projektet ämnade se till det visuella uttrycket krävde verktyget visual research som bestod av en kvantitativ 

innehållsanalys på organisationer och verksamheter som arbetat med sitt formspråk. Webbplatser som är 

lättillgängliga och rankas högt av sökmotorer är ofta välarbetade och blir därmed relevanta. Populationen som 

undersöktes bestod av webbplatser från hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. På 

grund av att uppdragsgivaren vände sig till kunder inom Sverige behöver Din Rytms visuella profil vara 

särpräglad men även hålla sig till det svenska branschområdet. Därmed utgjordes populationen endast av 

organisationer och verksamheter inom landet. Det empiriska materialet omfattades därför av 200 webbplatser 

från den svenska hälso- och sjukvården och de var framtagna med ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet 

skedde genom att analysenheterna samlades in med sökmotorn Google utifrån deras rankningssystem för att 

få fram de organisationer och verksamheter som var mest relevanta för projektet (avsnitt. 4.1.1). 

Urvalet av det empiriska materialet skedde först genom en sökning på Google med sökord kopplade till hälso- 

och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. Sökorden var: fertilitet, menscykel, gynekolog, 

barnmorska, sex och samlevnad, klimakteriet, kvinnohälsovård, kvinnovård och kvinnojour. Alla sökord 
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kompletterades med organisations- och verksamhetsformerna offentlig, privat och ideell. Efter insamlat 

material skedde ytterligare en avgränsning i populationen till organisationer och verksamheter som arbetat 

med sitt varumärke till webbplatser som innehöll en logotyp. Anledningen till att logotypen fick avgöra om 

organisationen eller verksamheten hade arbetat med det visuella uttrycket var för att logotypen utgör den 

viktigaste delen i en visuell profil (Bergström, 2016). För att avgöra om webbplatsen hade en logotyp eller inte 

undersöktes det om ordmärket på webbplatsen var skrivet som ett kodat textelement eller om det var en 

infogad bild på logotypen. Var det endast skrivet i webbläsaren räknades det inte som en logotyp i projektet.  

Kodningen utgick från ett kodschema (Bilaga 1) och skedde på webbplatsens startskärm, utan skrollning och 

med gränssnittet 1440 x 900 px. Avgränsningen skulle främja en objektiv kodning och ge samma 

förutsättningar oavsett om webbplatsen var en One-page eller bestod av flera sidor. En One-page är en 

webbplats där allt innehåll ligger på en enda skrollbar sida (Beaird & George, 2014). Att endast se till första 

sidan utan att skrolla, startskärmen, gjorde jämförelsen mellan de olika webbplatserna mer rättvis. Oavsett om 

det är en One-page eller inte har nämligen alla webbplatser en startskärm. Ett exempel som visar vikten av det 

är variabeln ”Vilket är antalet ord?” där det krävs att gränssnittet alltid är det bestämda måttet och att alltid se 

till webbplatsens startskärm för att jämföra hur de olika grupperna använder ord. I vissa fall behövde 

kodningen gå utanför startskärmen på webbsidan. Till exempel om det inte gick att svara på variabeln 

”Organisations- eller verksamhetsform” från startskärmen tilläts det att ta hjälp av webbplatsens olika sidor 

samt Google och företagsbaser. Kodningen av variabeln ”Vilka tilltalas?” tilläts även att besvaras utifrån text 

på hela webbplatsen. När kodningen var utförd behandlades rådata, variablerna och dess värden i IBM SPSS 

Statistics. 

En pilotstudie utfördes på ett fåtal webbplatser med samma urvalsmetod som projektets studie sedan utgick 

från. Pilotstudien ledde till uttömmande variabler och variabelvärden samt en djupare förståelse för vilka 

element som användes och blev relevanta för projektet. Ett interkodarreliabilitetstest genomfördes för att 

identifiera eventuella brister, de variabler som inte höll måttet omarbetades för att säkerställa hög 

interkodarreliabilitet. 

För att förmedla verksamhetens vision, identitet och värdeord i den nya visuella profilen utfördes ett samtal 

med uppdragsgivaren med hjälp av en mind map. Mind mappingen utfördes under ett möte ihop med 

uppdragsgivaren, från projektet närvarade författaren utan en personlig koppling till uppdragsgivaren. 

Eftersom hela projektet rör företaget Din Rytm har uppdragsgivaren givit sitt samtycke att projektet 

genomförs och att material från samtalet används. Verksamheten Din Rytm placerades i mitten av ett papper, 

sedan skrevs kategorierna ut som verktyget skulle hjälpa till att definiera. Kategorierna var målgrupp, tjänster, 

uppdragsgivaren och ord som verksamheten ville förknippas med samt övriga associationer till verksamheten. 

Det sammanfattades sedan i en företagsprofil bestående av vision, identitet och värdeord samt en 

målgruppsdefinition. Det blev sedan viktiga komponenter för projektet att utgå ifrån i designen av den nya 

visuella profilen för Din Rytm. 
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I projektet började visual brain dumping-processen med att författarna placerade sig på två åtskilda platser 

med skissmaterial. Skisserna utgick från materialet som togs fram från mind mappingen. Som tidsgräns sattes 

en minut för varje skiss tills 30 skisser vardera hade tagits fram. Sedan presenterades och jämfördes skisserna 

och de som samstämde bäst med verksamheten valdes ut och vidareutvecklades.  

 

4.1.1 Googles rankningssystem 

Google använder sig av algoritmer för att ranka de sidor som anses mest relevanta i förhållande till sökorden 

(Google, 2019). Algoritmerna rankar sidor högt som innehåller sökordet flertalet gånger, verkar trovärdiga 

och har ett uppdaterat och nytt innehåll vilket även identifierar en välarbetad webbplats. Trovärdigheten 

utläses bland annat från hur mycket sidan används av andra med liknande sökord. En välarbetad sida som ger 

bra användarupplevelse har även en positiv inverkan på rankningssystemet. Hög kvalitet prioriteras av 

algoritmerna vilket bland annat identifieras av antalet stora och välkända webbplatser som länkar till sidan. 

 

4.2 Motivering till variabler 

Variablerna i kodschemat (Bilaga 1) motiveras genom en operationalisering av teori för att skapa uttömmande 

variabelvärden och efterfråga det relevanta i sammanhanget.  

Variablerna 1 till 3 under kategorin ”Organisation/Verksamhet” i kodschemat ligger till grund för att se hur 

branschområdets visuella uttryck såg ut utifrån olika organisations- och verksamhetsformer och vilka de riktar 

sig till. Variabel 1 frågar om organisationens eller verksamhetens namn för att kunna identifiera varje 

analysenhet. Variabel 2 efterfrågar organisations- eller verksamhetsformen för att se om skillnader i det visuella 

uttrycket kan kopplas till om de till exempel är vinstdrivande och därmed har stor konkurrens. Tuan (2012) 

menar att ett starkt varumärke är avgörande i patienternas val av hälso- och sjukvård därmed kan varumärkets 

utformning se annorlunda ut hos dem som drivs av helt offentliga medel eller ej. Variabel 3 ämnar till att visa 

på fördelningen av vilka eller vilket kön de olika webbplatserna inom grupperna riktar sig till för att ta med 

informationen i analysen av de olika grupperna. Till exempel om det visar sig att den privata gruppen utgörs 

av 80 procent webbplatser som endast riktar sig till kvinnor kan det påverka att ett visst typsnitt dominerar 

inom den gruppen.  

Variablerna 4 till 10 berör logotyp och motiveras utifrån att Bergström (2016) och Koblanck (2003) beskriver 

att logotypen är kärnan i den visuella profilen. Vid utformning av en logotyp bör hänsyn tas till val av typografi, 

färg, form och figurmärke. Variabel 4 och 5 behandlar logotypens beståndsdelar. Logotypen kan innehålla ett 

ordmärke, ett figurmärke eller de båda i kombination med en tagline, vilket utgör variabelvärdena. Figurmärket  

syfte är enligt Bergström (2016) att skapa igenkänning och symbolisera organisationen eller verksamheten 

därför frågar variabel 6 vad figurmärket innehåller. Variabelvärdena togs fram utifrån pilotstudien som 
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indikerade på vad för innehåll som var vanligast i branschen. Koblanck (2003) belyser att ordmärket bör 

utformas med ett speciellt teckenformat för att skapa karaktär. Därmed syftar variabel 7 och 8 till att ta reda 

på hur ordmärken är utformade utifrån versaler, gemener och typsnittsfamiljer. Läsbarheten behandlas i 

variabel 7 utifrån versaler och/eller gemener. Gemener är mer lättlästa än versaler, därför ska versaler undvikas 

i löpande text, men de kan vara främjande för rubriker, boktitlar och korta texter (Bergström, 2016).  

Variablerna 11 till 13 rör hur textformat används i sammanhanget. Bergström (2016) menar att typografin 

måste anpassas till sammanhanget och tala samma språk som innehållet. Variablerna 11 till 13 som berör 

typografi behandlar hur typografi används utifrån bland annat typsnittsfamiljer och komposition. Bergström 

(2016) och Koblanck (2003) talar om typsnittsfamiljerna antikva, linjärer, mekaner, skripter och 

extremer/synlig typografi, vilket används för att sträva mot uttömmande variabelvärden i variablerna 8, 11 

och 12. Variabel 13 efterfrågar webbplatsens spaltarrangemang vilket enligt Bergström (2016) har olika 

betydelser för läsbarhet, innebörd och funktion beroende på om det är vänsterställt, högerställt, centrerat eller 

marginaljusterat, vilket utgör variabelvärdena.  

Variabel 14 och 17 behandlar vad besökaren möts av på startskärmen utifrån antalet ord och utfallande bild. 

Vi läser nämligen mer än dubbelt så snabbt på papper än på skärm (Bergström, 2016). Bilder kan istället 

användas med fördel för att förmedla budskap och fånga in besökaren (Beaird & George, 2014). Den 

utfallande bilden ger även en levande känsla. Därför efterfrågas användning av utfallande bild i variabel 17. 

Variablerna 9, 10, 15 och 16 rör färg för att få en förståelse hur branschområdet kommunicerar via färg. 

Färgvalet har en stor betydelse för att förmedla rätt känsla till mottagaren (ex. Koblanck, 2003). Variablerna 

ska besvara vilka färger som används eftersom de enligt Eiseman (2006) och Koblanck (2003) bär på olika 

betydelser och är identitetsbärande. 

Enligt Bergström (2016) kan ett företag skapa igenkänning genom bland annat mönster därför tar variabel 18 

reda på om mönster används inom branschområdet. Tidigare forskning talar om illustrationer som ett 

hjälpmedel för att kommunicera (ex. Houts et. al., 2006). Variabel 19 undersöker därmed om webbplatserna 

använder sig av illustrationer som hjälpmedel.   

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

Projektet syfte var att skapa en webbanpassad visuell profil, därför undersöktes det visuella uttrycket på 

webbplatser inom branschområdet. För att ta reda på vad studien skulle efterfråga för att uppnå hög validitet 

studerades det visuella uttrycken på ett fåtal välarbetade webbplatser innan variablerna utformades. Det 

kompletterades och stärktes med utvald teori som berörde den visuella profilens olika element som sedan  

operationaliserades till variabler. För att undersöka det relevanta utifrån kontexten som uppdragsgivaren 

befann sig i avgränsades det empiriska materialet till svenska hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring 
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kvinnokroppen. Utifrån parametrarna undersöktes det relevanta för syftet vilket stärkte validiteten i projektet 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003).  

Det är viktigt att se till objektiviteten i kodningen eftersom den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes 

av två kodare (Karlsson & Johansson, 2019). Till följd av det utfördes ett interkodarreliabilitetstest för att öka 

projektets objektivitet och utveckla uttömmande variabler, vilket i sin tur stärkte reliabiliteten. 

Det totala urvalet bestod av 200 webbplatser uppdelade i 26 offentliga, 109 privata med samarbete med region 

och/eller landsting, 36 privata och 29 ideella. Projektet kan framför allt generalisera det visuella uttrycket på 

webbplatser från hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen som har en hög ranking 

på Google. Den offentliga gruppen innehöll samtliga Sveriges regioner och landsting vilket utgjorde 80 

procent av de 26 webbplatserna. Trots att gruppen innehöll minst analysenheter kunde vi uttala oss om 

Sveriges regioner och landstings visuella uttryck eftersom gruppen innefattade det totala antalet. Då privata 

med samarbete utgjorde mer än halva empirin kunde vi med större säkerhet uttala oss om deras visuella uttryck 

dock borde studiens resultat läsas med hänsyn till antalet i den privata och ideella gruppen. 

4.4 Etik 

Østbye, et al. (2003) menar att de etiska spörsmålen kan bli problematiska i undersökningar där människor 

analyseras. Det empiriska materialet i studien bestod endast av objekt i form av webbplatser och därmed blev 

de etiska spörsmålen inte lika problematiska. Oavsett om en forskare analyserar människor eller inte bör hen 

alltid eftersträva ett objektivt, ärligt, tillförlitligt och öppet arbetssätt genom hela processen (Vetenskapsrådet, 

2019). Projektet undersöker enbart webbplatser och deras visuella uttryck vilka är publicerade och tillgängliga 

för allmänheten (Østbye, et al., 2003).  

Projektet genomfördes av två personer där en av författarna var bekant med uppdragsgivaren vilket kunde 

medföra etisk problematik. Författaren utan bekantskap utformade och förde samtalet med uppdragsgivaren, 

för att undvika etiska aspekter såsom brist på objektivitet och risk för förutfattade meningar. Uppdragsgivaren 

har givit sitt samtycke till att material från samtalet används i projektet. 
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5. Resultat från datainsamling 

Det empiriska materialet bestod av 200 stycken webbplatser. Varje resultat presenteras i figurer där procenten 

är avrundad. Därmed utgör resultatet i de olika grupperna inte alltid 100 procent. Syftet är att se vad hela 

branschområdet definieras av men även hur de olika grupperna ser ut och hur de skiljer sig. 

 

5.1 Organisationer och verksamheter  

Tabell 1 - Antalet organisations- och verksamhetsformer 

 

 

Figur 2 - Grupperna i relation till vilka de riktar sig till (procent)  

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

De som endast riktar sig till kvinnor fanns framför allt inom den privata gruppen med 47 procent och ideella 

gruppen med 79 procent vilket projektet tog hänsyn till i analys. 
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5.2 Logotyp 

Figur 3 - Grupperna i relation till logotypens element (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Störst variation i logotypens element skedde inom den privata gruppen och minst variation inom de offentliga 

och ideella grupperna. Generellt för hela branschområdet användes både ord- och figurmärke i kombination. 

 

Figur 4 - Grupperna i relation till tagline i logotyp (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Den största användningen av tagline skedde inom den ideella gruppen. Inom hela branschområdet var det en 

stor avsaknad av taglines. 
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Figur 5 - Grupperna i relation till figurmärkets innehåll (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Sett till hela branschområdet var det en stor variation i figurmärkets innehåll. Den offentliga gruppen använde 

sig mestadels av abstrakt form och natur. Privat med samarbete hade en stor variation av innehåll. Den privata 

gruppen innehöll till störst del människor och i övrigt var det en stor variation. Inom den ideella gruppen 

syntes framför allt venussymbolen tillsammans med objekt och abstrakta former.  
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Figur 6 - Grupperna i relation till ordmärkets typografi (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Gemener med versal som första bokstav i ordmärket fanns på ungefär hälften av sidorna och endast versaler 

på andra hälften, vilket definierade hela branschområdet. Vid jämförelse av de olika grupperna skiljde sig den 

privata och den ideella gruppen från branschområdets resultat. Där den privata gruppen hade en större 

variation i typografin och den ideella gruppen dominerades av versaler. 
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Figur 7 - Grupperna i relation till ordmärkets typsnittsfamilj (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Den linjära typsnittsfamiljen dominerade inom hela branschområdet följt av antikva.  
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Figur 8 - Grupperna i relation till ordmärkets färg (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Med utgångspunkt i hela branschområdet användes till störst del svart, vit och blå färg på ordmärket. Den 

offentliga gruppen använde sig av en snäv färgskala, medans den privata med samarbete och den privata 

gruppen hade en större färgvariation. 
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Figur 9 - Grupperna i relation till figurmärkets färg (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Sett till hela branschområdet fanns en stor variation av färger där vit, blå, röd och grön syntes mest, men det 

gick ändå att utläsa skillnader mellan de olika grupperna. Offentlig och privat med samarbete hade tydliga 

likheter och använde sig av vit, blå, röd och grön, medan störst variation syntes inom resterande grupper, där 

grön syntes till störst del inom privat och lila, rosa och röd inom ideella verksamheter. 
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5.3 Typografi 

Figur 10 - Grupperna i relation till den största rubrikens teckenformat (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Genomgående i hela branschområdet syntes linjärer på över 67 procent av rubrikerna och den största 

variationen skedde inom den privata gruppen där antikva utgjorde 25 procent.  
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Figur 11 - Grupperna i relation till brödtextens teckenformat (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Minst brödtext användes inom den ideella gruppen och med utgångspunkt i hela branschområdet fanns det 

ingen brödtext på ungefär hälften av startskärmarna. Fanns det brödtext var den genomgående skriven i 

linjärer.  
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Figur 12 - Grupperna i relation till spaltarrangemang (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Inom den offentliga gruppen dominerade vänsterställd text medans det inom den privata med samarbete, den 

privata och den ideella gruppen nästan hade jämnt fördelat mellan vänsterställt och centrerat. Med 

utgångspunkt i hela branschområdet var det en jämn fördelning mellan vänsterställt och centrerat 

spaltarrangemang. 
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Figur 13 - Grupperna i relation till antalet ord på startskärmen (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Hela branschområdet använde generellt max 80 ord på startskärmen. Stapeln för den offentliga gruppen har 

en mörkare ton än de övriga gruppernas vilket visar att de använde betydligt fler ord. Minst antal ord användes 

inom den privata och ideella gruppen. 
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5.4 Färg  

Figur 14 - Grupperna i relation till dominerande färg på startskärmen utöver vit, grå och svart (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Hela branschområdet definierades av färgen blå, följt av röd och grön. De offentliga organisationerna höll sig 

uteslutande till färgerna blå, röd, grön och lila på 8 procent. Inom den privata och den ideella gruppen fick 

den rosa och lila färgen en betydande plats.  
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Figur 15 - Grupperna i relation till färg på flest textelement (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Den offentliga gruppen avvek från de övriga då den dominerades av svart färg på textelementen och de övriga 

grupperna av vit färg. Textelementen i hela branschområdet dominerades av både vit och svart färg.   
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5.5 Element 

Figur 16 - Grupperna i relation till utfallande bild (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Utfallande bild förekom ofta hos grupperna med undantag från den offentliga gruppen där utfallande bild inte 

förekom lika frekvent. Med utgångspunkt i hela branschområdet användes ungefär lika mycket utfallande som 

ej utfallande bild.  

Figur 17 - Grupperna i relation till användning av mönster (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Få inom hela branschområdet använde sig av mönster. Inom den privata gruppen återfanns inga mönster.  
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Figur 18 - Grupperna i relation illustration för att påvisa navigation (procent) 

N=200, Offentlig (n=26), Privata med samarbete (n=109), Privat (n=36), Ideellt (n=29) 

Illustration för att påvisa navigation användes markant med utgångspunkt i hela branschområdet. Framför allt 

användes illustrationer för navigation inom den offentliga och den ideella gruppen.  

 

5.6 Resultatsammanfattning 

Resultatets svar på frågan angående hur det visuella uttrycket ser ut på webbplatser inom hela hälso- och 

sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen visade genomgående att logotypen bestod av ord- och 

figurmärke utan tagline. Figurmärkets innehåll hade en stor variation och ordmärket dominerades av linjärer. 

Övrig typografi bestod nästan uteslutande av linjära typsnittsfamiljer. Grön, röd och blå var färger som 

dominerade på webbplatserna och flertalet använde sig av illustrationer för att påvisa navigation. 

Resultatets svar på frågan angående skillnaderna mellan offentliga, privata och ideella webbplatser visade 

generellt att de från den offentliga gruppen hade ett enhetligt formspråk medan de övriga grupperna hade en 

större variation. De offentliga organisationerna dominerades av färgerna röd, blå och grön samtidigt som de 

privata med samarbete med region och/eller landsting tog efter samma färger men adderade turkos. Den 

privata gruppen dominerades av blå, grön, lila och rosa och i den ideella gruppen syntes blå, röd, lila, rosa och 

turkos. Webbplatsens layout skiljde sig utifrån att de offentliga organisationerna nästan uteslutande använde 

sig av ett vänsterställt spaltarrangemang och de övriga använde sig till lika stor del av vänsterställt och centrerat 

spaltarrangemang. Den offentliga gruppens webbplatser kännetecknades av en generös ordmängd utan 

utfallande bild medans de övriga grupperna hade färre antal ord och dominerades av utfallande bild. Den 

ideella gruppen hade flest webbplatser utan brödtext på startskärmen.   
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6. Analys av resultat 

6.1 Branschområdets visuella uttryck  

Den visuella designen på logotypen på webbplatser inom hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring 

kvinnokroppen identifierades med en kombination av ord- och figurmärke. Studien visade att organisationer 

och verksamheter gärna kompletterade ordmärket med ett figurmärke och det kan enligt Koblanck (2003) och 

Bergström (2016) bero på en vilja att förmedla organisationernas och verksamheternas kärna. Figurmärkets 

innehåll på webbplatserna hade en stor variation vilket kan förstås utifrån att logotypen används för att skapa 

hög igenkänningsfaktor för organisationen eller verksamheten vilket är viktigt enligt Bergström (2016) och 

Koblanck (2003). Något som talar mot logotypens syfte för att skapa särprägel var studiens resultat kring 

färgerna i figurmärket som kännetecknades av en bristande variation med stor användning av blå, röd, grön 

och vit. Det kan bero på viljan att samstämma med branschområdet för att visa att organisationen eller 

verksamheten hör till hälso- och sjukvårdsbranschen. Koblanck (2003) och Bergström (2016) menar att 

ordmärken ofta utformas med ett bildligt typsnitt för att skapa karaktär. Studien motsätter det eftersom 

typsnitten i ordmärket på webbplatserna dominerades av linjärer. Det kan bero på att ordmärket nästan alltid 

kombinerades med ett figurmärke som istället skapade karaktär. I ordmärket återkom färgen blå till stor del 

som blir relevant inom vårdmiljön eftersom det enligt Beaird och George (2014) är en lugnande färg. 

Logotypen ska synas i alla storlekar vilket kan förklara att ordmärkena bestod till stor del av versaler som 

Bergström (2016) menar är bra att använda för att läsa på långt avstånd och därmed även i mindre storlekar.  

Branschområdets typografi i rubriker på webbplatserna identifierades nästan uteslutande av linjärer och 

gemener med versal som första bokstav. Brödtext användes bara på hälften av startskärmarna och var skrivet 

genomgående i linjärer. Det visar att branschområdet använder sig av samma typsnittsfamilj och skiljer rubrik 

och brödtext med till exempel storlekskontrast istället för en kontrast mellan typsnittsfamiljer (Beaird & 

George, 2014). Precis som i logotypen dominerades webbplatserna av färgerna röd, blå och grön, färgerna kan 

enligt Beaird och George (2014) stå för värdena hälsa och lugn. Tidigare forskning (ex. Tuan, 2012) talar om 

vikten av tillit inom branschen vilket kan ligga till grund för valet av färgerna då de har värden som kan höja 

känslan av tillit. Forskningsfältet visuell kommunikation inom hälso- och sjukvårdsbranschen berör vikten av 

att använda illustrationer som hjälpmedel mellan vården och patienter (ex. Ancker, et al., 2006). Precis som i 

övriga hälso- och sjukvårdsbranschen användes illustrationer dominerande för att påvisa navigation även på 

webbplatser. Ancker, et al. (2006) och Lipkus (2007) menar till exempel att det kan hjälpa vid eventuella 

språkbrister och lässvårigheter, vilket kan stärka argumenten för branschområdets användning av illustrationer 

för navigation på webbplatser.  
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6.2 Skillnader mellan organisations- och verksamhetsformers visuella 

uttryck 

De största skillnaderna av logotyper inom de olika grupperna skedde i innehållet av figurmärket där de privata 

aktörerna hade en större variation i sin utformning (figur 5). De privata aktörerna hade även en stor variation 

gällande färg i ordmärket till skillnad från de offentliga och ideella aktörer där fem respektive sju färger 

användes (figur 8). Utöver färgerna svart, vit och grå innehöll figurmärket inom offentliga organisationer 

endast färgerna blå, röd, grön och lila (figur 9). De privata och ideella aktörerna hade en större variation av 

färger, de färger som framför allt urskiljde sig från de offentliga och användes mest var rosa och turkos vilket 

även gick att se i den dominerande färgen på hela startskärmen (figur 14). Att den rosa färgen ökade kan bero 

på att de privata och ideella grupperna innehöll flertalet webbplatser som endast riktade sig till kvinnor. För 

att undersöka det skapade vi ett cirkeldiagram som visar dominerande färg på startskärmen hos de webbplatser 

som endast riktade sig till kvinnor. Diagrammet bekräftar likheten mellan den rosa färgen och att 

webbplatserna är riktade till kvinnor (figur 19).  

 

Figur 19 - Dominerande färg på startskärmen på webbplatser som riktar  

sig till kvinnor utöver grå, vit och svart (procent) N=73 

Spaltarrangemanget inom de offentliga organisationerna var nästan alltid vänsterställd till skillnad från de 

övriga aktörerna där centrerad och vänsterställd text användes nästan lika mycket. Det visade sig även att de 

offentliga organisationerna använde utfallande bild på endast 8 procent av webbplatserna, på övriga aktörers 

webbplatser dominerade användningen av utfallande bild på startskärmen (figur 16). Enligt Beaird och George 

(2014) används utfallande bilder för att skapa en intresseväckande webbplats. Resultatet i analysen av 

utfallande bild kan kopplas till antalet ord på startskärmen (figur 13), där de offentliga som inte har utfallande  
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bild hade högst antal ord och tvärtom. Anledningen till att de utfallande bilderna och få ord användes av de 

privata och ideella aktörerna kan bero på att de vill fånga in och attrahera besökaren direkt på startskärmen 

på grund av konkurrens (figur 16). De offentliga organisationerna arbetar inte inom en konkurrerande 

marknad och därför finns det enligt Dahlgren (2010) inte ett lika stort behov av en ökad kundkrets då de redan 

har en hög belastning.  

Privata med samarbete, privata och ideellas varierande formspråk kan bero på att de vill skapa kännedom och 

positiva associationer till webbplatsen vilket enligt Chahal och Bala (2012) kännetecknas av att de arbetar med 

brand equity. Även om de ideella inte är vinstdrivande verkar de också inom en konkurrerande marknad 

eftersom de finansieras bland annat av gåvor (Leopold, 2016). Det kan förklara de ideella webbplatsernas 

särpräglade visuella uttryck. 

De offentliga webbplatsernas visuella uttryck motsätter det Dahlqvist och Melin (2010) hävdade för nio år 

sedan. De menar att landstingen saknade ett enhetligt formspråk men resultatet av den kvantitativa 

innehållsanalysen visade att det fanns en röd tråd mellan de olika webbplatserna. Det gick att utläsa eftersom 

den offentliga gruppen bestod av 80 procent landsting och/eller regioner. Dahlqvist och Melin (2010) menar 

även att den offentliga sektorn inte hade reflekterat över och sett fördelarna med att skapa ett starkt varumärke. 

Eftersom det visuella språket var så pass enhetligt indikerar det enligt Dahlqvist och Melin (2010) utifrån 

tidigare forskning att organisationerna vågat börja bygga ett genomtänkt varumärke vilket skapar ett 

organisationsvärde. Det enhetliga formspråket som vuxit fram kan eventuellt kopplas till viljan att skapa tillit 

och förtroende då de enligt Kotler och Lee (2007) ständigt behöver visa hur de använder samhällets resurser 

och att de har ett samhällsansvar. Om det till exempel inte skulle gå att skilja på om en offentlig organisation 

var offentlig eller privat hade möjligtvis förtroendet för organisationerna minskat eftersom de finansieras av 

skattepengar. 
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7. Lösningen och dess grunder 

7.1 Din Rytm – identifikationsprocess 

För att utforma en ny visuell profil som speglar verksamheten utfördes en mind mapping ihop med 

uppdragsgivaren (bild 2). Lupton (2011) menar att mind mapping är en av de första delarna i en designprocess 

och används för att till exempel utforska ett specifikt område, vilket i projektet bestod av verksamheten Din 

Rytm.   

 
Bild 2 - Mind mapping ihop med uppdragsgivaren 

7.1.1 Målgrupp  

I utformningen av en visuell profil är det viktigt att ta hänsyn till målgruppens demografiska och psykografiska 

faktorer (Bergström, 2016). De demografiska innefattar till exempel kön, ålder och arbete medans de 

psykografiska behandlar till exempel politiska värderingar, förändringsbenägenhet etc. Din Rytms målgrupp 

kännetecknades av studerande eller högutbildade personer med livmoder i 18 till 55 årsåldern bosatta i 

Mälardalen med ett intresse för kultur och hälsa samt ett öppet sinne för miljö och för förändring. 
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7.1.2 Vision, värden och identitet 

Efter samtalet med uppdragsgivaren mynnade mind mappingen ut i företagets profil bestående av vision, 

identitet och värdeord.  

Din Rytms vision: 

Att vi som individer ska få verktyg för att lära känna fler dimensioner av oss själva och hitta vår unika rytm för att leva i 

harmoni till kropp och sinne.  

 

Din Rytms identitet:  

Uppmuntran till en helhetssyn, både fysiskt och psykiskt. Att leva med sin kropp och inte mot den genom att förstå och lyssna 

till kroppens signaler.  

 

Din Rytms värdeord: 

Värme – Varje individ ska bemötas med vänlighet och trygghet genom hela processen 

Balans/Helhet – Varje individ tilldelas ett unikt helhetsperspektiv för att skapa sin rytm 

Kunskap – Med en bred kunskap under ständig utveckling kan Din Rytm förstå varje unik individ 

 

Den visuella profilen ska därför förmedla ett varmt, välkomnande och balanserat intryck där betraktaren ska 

bemötas av en trygg och harmonisk miljö. Det visuella uttrycket ska även visa på seriositet och en bred 

kunskap under ständig utveckling. 
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7.2 Utformning 

7.2.1 Färg 

I val av färger ville vi använda en som kopplades till hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster för 

kvinnokroppen för att skapa trovärdighet och en som inte syntes inom branschområdet för att nå särprägel. 

Färgen som skulle kopplas till branschområdet föll på en grön färg eftersom den återfanns på en markant del 

av analysenheterna. Din Rytms primärfärg var sedan tidigare grön och eftersom varumärkets färg enligt 

Eiseman (2006) är identitetsbärande för de nuvarande kunderna valde vi den istället för blå eller röd som också 

var tydligt förekommande inom branschområdet. Valet av den andra färgen stod mellan lila och orange. Figur 

19 visar att varumärken riktade till kvinnor använde mycket rosa men eftersom vi var i behov av en särpräglad 

färg motiverades den lila färgen av att den stod nära den rosa i kopplingen till en kvinnlig målgrupp. Den 

orangea färgen motiverades utifrån att den avvek markant från branschområdet enligt analysen, därmed skapar 

den särprägel. Vi testade färgerna i olika nyanser tillsammans med Din Rytms värdeord och ord varumärket 

ville förknippas med (bild 3).   

 
Bild 3 - Processen för att ta fram varumärkets färger 

 

 
Den gröna färgen står enligt Eiseman (2006) bland annat för hälsa, balans, harmoni, tillväxt och tillförlitlighet. 

Den lila färgen beskrivs som dramatisk, kunglig, sensuell, kreativ och uttrycksfull. Den orangea färgen 

förmedlar vänlighet, värme, glädje, energi och är inbjudande. Utifrån färgers betydelser valdes grön i 

kombination med orange eftersom de överensstämde med Din Rytms profil. Den lila färgen valdes bort 

eftersom Din Rytm ville inkludera personer med livmoder i sin målgrupp, alla behöver inte identifiera sig med 

det stereotypiska kvinnliga uttrycket (figur 19). Eftersom den orangea färgen enligt Eiseman (2006) kan bli 

intensiv och upplevas som obekväm valde vi att tillföra en rosa nyans för att skapa en korallfärgad ton som 
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upplevs mer vänlig, välkomnande och samstämmer med viljan att förmedla värme. Din Rytms klargröna färg 

fick en ny nyans som går åt det naturgröna hållet (bild 4). Eiseman (2006) menar att den nyansen påverkar 

våra sinnen positivt i form av minskad stress och långsammare andning vilket representerar Din Rytms vision.  

 

Bild 4 - T.v. branschområdets färger, t.h. Din Rytms nya färger 

7.2.2 Typografi 

Beaird och George (2014) menar att två typsnitt är det ultimata antalet och de bör tillhöra olika 

typsnittsfamiljer för att skapa harmoni på webbplatsen. Utifrån resultatet angående rubrikers typsnittsfamiljer 

valde vi ett från antikva familjen för att skapa identitet i rubrikerna då branschområdet nästan uteslutande 

använde linjärer och för att Kolblanck (2003) anser att antikvan har en hög läsbarhet. För att spegla 

verksamhetens profil sökte vi ett typsnitt som förmedlar seriositet, vänlighet och upplevs inbjudande (bild 5).  

 
 

Bild 5 - Process för val av rubriktypsnitt 
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I processen valdes fyra typsnitt ut där Palatino och Didot uppfyllde seriositeten men gav ett hårt intryck, IM 

FELL French Cano har en mjuk form med saknar det seriösa uttrycket. Därmed valdes typsnittet Afterglow 

eftersom det speglade verksamhetens profil utifrån viljan att visa vänlighet och värme med mjuka snirkliga 

kurvorna och seriositet utifrån harmonin mellan de mjuka lekfulla med det seriösa raka staplarna. Enligt 

Wheeler (2013) är ett unikt typsnitt med hög läsbarhet ett krav för en enhetlig visuell profil. 

För att skapa en balans till rubrikens antikva valde vi det linjära typsnittet Verdana till brödtexten (bild 6). 

Eftersom hela branschområdet använde linjärer på brödtext för webbplatsen antog vi att det var ett val som 

gjordes utifrån läsbarheten i de informativa texterna och därmed blev det ett relevant val till Din Rytms visuella 

profil. Valet av typsnittet Verdana motiverades utifrån rekommendationer från tidigare forskning där forskare 

har studerat läsbarhet på skärmar (ex. Bernard, et al., 2002).   

 
 

Bild 6 - Kombinationen av typsnittet i rubriken och brödtexten 

För att öka läsbarheten i längre informativa texter kommer mörka färger användas på webbplatsens typografi 

mot ljus bakgrund vilket enligt Bergström (2016) och Koblanck (2003) underlättar för ögat. Kontrasten mellan 

ljus bakgrund och mörk text dominerade inom den offentliga gruppen vilket vi såg som en fördel då vi ville 

kopplas med deras trovärdiga uttryck.  

7.2.3 Logotyp 

Logotypens process började med att vi utgick från metodresultatet av innehållsanalysen där vi ville distansera 

oss från branschområdets utformning. Bergström (2016) menar att logotypen är den viktigaste delen för att 

skapa identitet i en visuell profil. Eftersom antikva och gemener inte definierades av den privata gruppen och 

inte heller inom hela branschområdet blev det ett självklart val för att uppnå särprägel i logotypen.  

För att komma igång med designprocessen till logotypen använde vi oss av verktyget visual brain dumping 

som påminner om brainstorming men idéerna skissades fram (Lupton, 2011). Vi satte en tid på en minut och 

skissade idéer med resultatet från mind mappingen som utgångspunkt. Bild 7 visar ett urval från visual brain 

dumping.  
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Bild 7 - Processen för logotypen utifrån verktyget visual brain dumping 

Eftersom rubriktypsnittet har en identitetsbärande form valdes typsnittet även till ordmärket, det skapar en 

sammanhållen visuell profil. Efter designprocessens visual brain dumping tog vi in skisserna i datorn för att 

testa ordmärkets typsnitt i kombination med ett figurmärke (bild 8). 

 
 

Bild 8 - Ordmärket i kombination med figurmärke 

 

Efter testet att kombinera ordmärkets typsnitt med ett figurmärke togs beslutet att endast använda ett 

ordmärke (bild 8). Kombinationen harmoniserade inte eftersom både figurmärket och ordmärket tog 

uppmärksamhet av varandra och det blev svårt att fästa blicken. Metodresultatet visade att ord- och figurmärke 

i kombination användes frekvent. Eftersom ordmärket dominerades av linjärer som saknar avvikande form 

kan det givit figurmärket en större plats vilket kan ha skapat en balans i logotypen. För att ytterligare skapa ett 

unikt uttryck i ordmärket testades olika placeringar av orden i logotypen (bild 9).  
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Bild 9 - Processen för utformning av logotypens ordmärke 

Valet föll på ett högerställt ordmärke där orden placerades vertikalt vilket skapade eget uttryck där orden inte 

läses på rad. Eftersom logotypen tappade figurmärkets spegling till verksamheten valde vi att kombinera 

ordmärket med en tagline som kommunicerar Din Rytms kärna. Utifrån Din Rytms identitet som 

uppmuntrade till att förstå sig på sin egen kropp och lyssna till kroppens signaler sammanfattades taglinen 

”Tolka din kropp”. Både ordmärket och taglinens text spärrades för att skapa en bättre läsbarhet på avstånd 

vilket Bergström (2016) rekommenderar. Ordmärkets bokstäver höjdes även för att skapa en balanserad helhet 

och de smala staplarna fetas något för att de skulle bli synliga i mindre storlekar. Taglinen skrevs i Verdana 

eftersom texten ofta kommer stå i en liten teckengrad, linjära typsnitt är nämligen också tydliga på avstånd. 

Bild 10 visar den slutgiltiga designen av logotypen.  

 
 

Bild 10 - Logotypens färdiga design 
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7.2.4 Element och layout 

För att underlätta kommunikation inom hälso- och sjukvårdsbranschen används illustrationer (ex. Houts, et 

al., 2006; McCrorie, et al., 2016). Då det även visade sig vara ett välanvänt element i analysen såg vi det som 

ett relevant element att ta efter för Din Rytm. På Din Rytms webbplats kommer illustrationer användas för 

att bland annat påvisa navigation för tidbokning, sociala medier och i footern för kontaktuppgifter.  

 

Din Rytm verkade inom en konkurrerande marknad och utifrån analysen kunde vi utläsa att konkurrenter 

valde att kommunicera med få antal ord och mestadels bild. Beaird och George (2014) menar att bilderna ska 

attrahera besökaren att stanna på webbplatsen och få dem att vilja navigera vidare. De ska även bygga en 

identitet för att få mottagaren att känna igen webbplatsen. Därför valde vi att gå åt samma håll som de 

konkurrenterna webbplatserna och fånga in mottagare med hjälp av bild. I val av bilder utgick vi från 

målgrupp, kontext och vad bilden ska förmedla vilket Bergström (2016) rekommenderar. Eftersom Din Rytms 

målgrupp oftast besöker webbplatsen i behov av psykiskt och/eller fysiskt stöd blir det en relevant del att ta 

hänsyn till i valet av bilder. Därmed valdes bilder som förmedlar en trygg, lättsam och positiv känsla. Det ska 

förmedlas genom att bilderna porträtteras av välmående människor och lugna miljöer som visar att Din Rytm 

kan påverka deras livssituation. 

 

 
 

Bild 11 - Exempel på bilder till webbplatsen 
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Vi kommer även att använda oss av kortare texter för att skapa en lättare känsla då Bergström (2016) menar 

att det är viktigt att ta hänsyn till den låga läsbarheten på skärm. De rubriker som ska fånga uppmärksamhet 

ska skrivas i centrerade spaltarrangemang vilket Bergström (2016) anser vara användbart medans de 

informativa brödtexterna ska skrivas med ett vänsterställt spaltarrangemang. Utifrån analysen såg vi att de 

offentliga webbplatserna använde till störst del vänsterställd text, därför ska Din Rytm ta efter det i informativa 

brödtexter för att skapa ett seriöst intryck som Bergström (2016) menar främjar läsbarheten.  

Ett mönster utformades för Din Rytm för att skapa särprägel då inga av webbplatserna inom den privata 

gruppen använde det. Då mönstret ingår i den visuella profilen bör den spegla verksamheten och därför 

designades mönstrets innehåll utifrån verksamhetens tjänster (bild 11) (Bergström, 2016). Mönstrets innehåll 

ska även kunna användas som separata illustrationer. 

 

Bild 12 - Din Rytms mönster 

7.3 Visuell profil 

Den nya visuella profilen med tillhörande grafisk manual gör att Din Rytm alltid har ett enhetligt formspråk 

som särskiljer sig från konkurrenterna samt förmedla rätt branschområde. Delarna i den grafiska manualen 

(bild 13, bilaga 10.2) speglar verksamhetens vision, identitet och värdeord, vilket bland annat rekommenderas 

av Bergström (2016).  Den underlättar för att öka igenkänning oavsett vilken kontext Din Rytm syns i. Bild 

14 till 17 visar exempel på formgivning för webbplatsen med den visuella profilen som följer den tillhörande 

grafiska manualen, där de enskilda delarna som motiverats utifrån projektet tillsammans skapar en helhet som 

förmedlar en välkomnande, lugn och trygg känsla.  
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Bild 13 - Din Rytms nya visuella profil  
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Bild 14 - Visar hur den nya visuella profilen kan appliceras på webbplatsen 
 

 
 

Bild 15 - Skiss av webbplatsens startsida 
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Bild 16 - Skiss av en webbsida för en tjänst 

 

Bild 17 - Skiss av webbsidan "Om Mig" 
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8. Avslutande reflektion och fortsatt process 

Genomgående visar resultatet att de offentliga webbplatserna har ett enhetligt visuellt uttryck medans de 

resterande grupperna identifieras av ett mer varierat uttryck. Det varierade uttrycken kan kopplas till det 

Holmberg (2002) hävdar, att konkurrensen blir större mellan varumärken och det därmed blir viktigare att 

hitta ett unikt uttryck. Eftersom den offentliga vården enligt Dahlgren (2010) redan har en hög belastning kan 

det förklara de enhetliga uttrycken. Det enhetliga uttrycket kan även ses i relation till att den visuella profilen 

som enligt Bergström (2016) ska förmedla verksamheten. Eftersom Kotler och Lee (2007) bland annat menar 

att offentliga organisationer behöver visa ett samhällsansvar, vilket kan förklara viljan av att de vill uttrycka att 

de tillhör det offentliga. Precis som det berörda forskningsfältet visar (ex. Houts, et al., 2006; McCrorie, et al., 

2016) var det även på webbplatserna vanligt med illustrationer för att underlätta kommunikation, vilket utifrån 

empiriska materialet visade sig vid till exempel navigation. 

Det visade sig att den offentliga gruppen som mestadels innehöll regioner och landsting har arbetat fram ett 

enhetligt formspråk sett till 2010 då Dahlqvist och Melin (2010) hävdade att den offentliga hälso- och 

sjukvården saknade det. Det talar för att den offentliga vården har börjat arbeta mer med sitt 

varumärkesformspråk som blivit mer enhetligt, det visar att de är offentliga vilket gör att de skiljer sig från den 

privata vården.    

Den här studien har undersökt hur hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster för kvinnokroppen uttrycker 

sin identitet visuellt genom grafisk form och layout på webbplatser och vilka skillnader som finns inom de 

olika organisations- och verksamhetsformer.  För att få en helhetsbild i de visuella uttrycken på webbplatser 

skulle det vara intressant med vidare forskning kring bilders innehåll och hur de väljer att porträttera 

branschen. För att få en helhetsförståelse för hur branschområdet kommunicerar via webbplatserna skulle det 

vara behövligt med en analys av uttrycket i text och hur de tilltalar besökaren.  

Även om studien undersöker visuella uttryck på webbplatser och hur en visuell profil kan skapas för det skulle 

vidare forskning behövas. Det är för att tillföra riktlinjer och en djupare förståelse för vad som krävs av en 

visuell profil anpassad till webbplatser. Med tanke på att samhället blir mer digitaliserat tror vi att förståelsen 

för webbanpassade visuella profiler kommer behöva utvecklas mer, inte endast för webbplatser utan även för 

till exempel sociala medier. 

Projektet har varit givande för att ge oss som designers verktyg att skapa en visuell profil med särprägel som 

håller sig inom verksamhetens branschområde. Att arbeta på uppdrag av ett företag har även varit givande för 

att få en inblick i designprocessen inom arbetslivet. Det visuella uttryckets likheter och olikheter har varit 

intressant att studera inom ett visst branschområde, hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring 

kvinnokroppen. Utifrån de starkt varierande uttrycken hos de vinstdrivande verksamheterna har vi förstått 

betydelsen av att skapa en personlig visuell profil för att ta sig fram på en konkurrerande marknad, det är något 

vi kommer ta med oss. 
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Projektet mynnade ut i logotyp, typsnitt, färger och mönster för Din Rytm. Efter avslutat projekt kommer 

nästa steg i processen ske där den nya visuella profilen ska appliceras på Din Rytms webbplats. Vi kommer 

sedan inleda ett fortsatt samarbete med uppdragsgivaren där fokus kommer ligga på texter och bilder för att 

webbplatsens helhet ska kommunicera verksamheten.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Kodschema 

Kodschema 

Analysenhet  Variabel Variabelvärde Kod 

 Organisation/Verksamhet   

”Hälso- och 
sjukvård” 

1. Namn Organisationen eller verksamhetens 

namn  

 

 2. Organisations- eller 
verksamhetsform 

Går inte avgöra 

Offentligt 

Privat med samarbete med region 

och/eller landsting 

Privat  

Ideellt 

0 

1 

2 

 

3 

4 

 3. Vilka tilltalas?  Oberoende kön 

Kvinnor  

Män 

Transpersoner  

Ickebinära 

0 

1 

2 

3 

4 

 Logotyp    

 4. Vad består logotypen av? Finns ingen logotyp 

Ordmärke 

Figurmärke 

Ord- och figurmärke 

0 

1 

2 

3 

 5. Innehåller logotypen en 
tagline? 

Går inte att avgöra 

Ja 

Nej 

0 

1 

2 

 6. Vad består figurmärket till 
störst del av? 

Finns inget figurmärke 

Bakgrundsplatta 

Bokstäver och/eller siffror 

Natur  

Djur 

Människa  

Kroppsdel  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Organ  

Hjärta 

Objekt 

Kors 

Abstrakt form 

Venussymbol 

Asklepiosstaven 

Övrigt 

Går inte att avgöra 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 7. Innehåller ordmärket i 
logotypen till störst del 
versaler eller gemener? 

Finns inget ordmärke 

Versaler 

Gemener 

Gemener med versal som första  

Finns inga bokstäver 

0 

1 

2 

3 

4 

 8. Vilken typsnittsfamilj 
innehåller ordmärket i 
logotypen?  

Finns inget ordmärke 

Antikva  

Linjär 

Mekaner 

Skripter 

Extremer/synlig typografi 

Olika teckenformat 

Går inte att avgöra 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 9. Vilken färg dominerar i 
ordmärket? 

Finns inget ordmärke 

Svart 

Vit 

Blå  

Röd 

Gul 

Grå 

Grön  

Orange 

Lila 

Rosa 

Brun 

Turkos 

Guld  

Silver 

Går inte att avgöra 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 10. Vilken färg dominerar i 
figurmärket? 

Finns inget figurmärke 

Svart 

Vit 

Blå  

0 

1 

2 

3 
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Röd 

Gul 

Grå 

Grön  

Orange 

Lila 

Rosa 

Brun 

Turkos 

Guld  

Silver 

Går inte att avgöra  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 Text   

 11. Vilket teckenformat 
används i den rubriken med 
störst teckengrad? 

Går inte att avgöra 

Antikva  

Linjär 

Mekaner 

Skripter 

Extremer/synlig typografi 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 12. Vilket teckenformat 
används oftast i brödtext? 

Finns inget brödtext 

Antikva  

Linjär 

Mekaner 

Skripter 

Extremer/synlig typografi 

Går inte att avgöra 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 13. Vilket spaltarrangemang 
har oftast textelementen?  

Går inte att avgöra 

Vänsterställd 

Marginaljusterad 

Centrerad  

Högerställd 

0 

1 

2 

3 

4 

 14. Vilket är antalet ord?  Kvotskala  

 Färg   

 15. Vilken färg dominerar 
utöver svart, grå och vit?  

Går inte att avgöra 

Blå  

Röd 

Gul 

Grön  

0 

1 

2 

3 

4 
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Orange 

Lila 

Rosa 

Brun 

Turkos 

Guld  

Silver 

Finns ingen mer färg 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 16. Vilken färg förekommer 
på flest textelement? 

Går inte att avgöra 

Svart 

Vit 

Blå  

Röd 

Gul 

Grå 

Grön  

Orange 

Lila 

Rosa 

Brun 

Turkos 

Guld  

Silver 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 Element   

 17. Används en utfallande 
bild? 

Ingen bild 

Ja 

Nej  

Går inte att avgöra 

0 

1 

2 

3 

 18. Finns grafiska mönster? Går inte att avgöra 

Ja 

Nej 

0 

1 

2 

 19. Används illustrationer för 
att påvisa navigation utöver 
förstoringsglaset för 
sökfunktionen? 

Går inte att avgöra 

Ja 

Nej 

0 

1 

2 
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10.1.2 Bilaga 2 Kodinstruktioner 

Övergripande information innan kodning 

Webbläsarens fönster ska ha måtten 1440 x 900 px och kodningen ska alltid utgå från webbplatsens startskärm 

om inga andra instruktioner ges i variabelns instruktion. Klicka bort all information om cookies och 

reklamrutor som täcker webbplatsens ruta.  

Organisation/Verksamhet 

1. Namn 

Organisationen eller verksamhetens namn  

2. Organisations- eller verksamhetsform 

Vilken sektor tillhör organisationen eller verksamheten? Offentlig, privat med samarbete med 

region/landsting, privat eller ideell. För att ta reda på det tillåts kodaren navigera över hela webbplatsen och 

det ska utläsas från text. Går det inte hitta organisations- eller verksamhetsform får externa hjälpmedel 

användas, såsom Google eller 1177.se funktion ”Hitta vård” 

3. Vilka tilltalas? 

Kan utläsas från text från hela webbplatsen. Var noga med att läsa vem de uttalar sig om, går det ej utläsa koda 

som ”Går inte avgöra” 

Logotyp 

4. Vad består logotypen av? 

Ordmärket = Organisations- eller verksamhetsformens namn i logotypen  

Figurmärke = Det övriga från ordmärket, 

symbol, illustration, etc. 
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5. Innehåller logotypen en tagline? 

Tagline är en förklarande text om organisation eller verksamheten, den placeras i logotypen. Den beskriver 

hur organisation eller verksamheten skiljer sig från konkurrenterna genom att förmedla hur de är unika  

6. Vad består figurmärket till störst del av? 

Bakgrundsplatta = När ordmärket ligger på en färgad bakgrundsplatta 

Bokstäver och/eller siffror = När figurmärket består av en bokstav eller siffror 

Natur = Växter, landskap och landskapsbilder etc.  

Djur = Djur, landskapsdjur etc. 

Människa = Människa räknas det som avbildas som en eller flera människor.  

Kroppsdel = Hand, fot, ben etc. En del av en kropp. 

Organ = Som finns inom kroppen. Inkludera även avbildade kroppsliga hjärtan. 

Hjärta = Illustrerat hjärta  

Objekt = Döda ting, såsom kronor etc. 

Kors = Kors, i form av ett +, som förknippas med hälso- och sjukvård. 

Abstrakt form = former som är svåra att avgöra och som inte avbildar ett självklart föremål 

Venussymbol = Kvinnosymbolen  

Asklepiosstaven = ”Sjukhusorm” Ormen som slingrar sig runt en stav  

Övrigt = Figurmärke som inte går att placera under någon annan kategori 

7. Innehåller ordmärket i logotypen till störst del versaler eller gemener? 

VERSALER = stora bokstäver 

gemener = små bokstäver  

8. Vilken typsnittsfamilj innehåller ordmärket i logotypen? 

Antikva = Består av en variation i tjocklek mellan sina linjer och har ”fötter”  

Linjär = Alla linjer är lika tjocka och har inga ”fötter” 

Mekaner = Alla linjer är lika tjocka och har ”fötter” 
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Skripter = Typografi med en handskriven karaktär 

Extremer/synlig typografi = Bildliga typsnitt som avviker från de övriga  

Olika teckenformat = Flera av ovanstående 

9. Vilken färg dominerar i ordmärket? 

Vilken färg tar upp störst yta i ordmärket 

10. Vilken färg dominerar i figurmärket? 

Vilken färg tar upp störst yta i figurmärket 

Text 

11. Vilket teckenformat används i den rubriken med störst teckengrad? 

Störst teckengrad = bokstäverna som är högst 

Antikva = Består av en variation i tjocklek mellan sina linjer och har ”fötter”  

Linjär = Alla linjer är lika tjocka och har inga ”fötter” 

Mekaner = Alla linjer är lika tjocka och har ”fötter” 

Skripter = Typografi med en handskriven karaktär 

Extremer/synlig typografi = Bildliga typsnitt som avviker från de övriga  

12. Vilket teckenformat används oftast i brödtext? 

Brödtext placeras ofta under en rubrik som ett längre stycke i en mindre teckengrad än rubriken (minst två 

meningar)  

Antikva = Består av en variation i tjocklek mellan sina linjer och har ”fötter”  

Linjär = Alla linjer är lika tjocka och har inga ”fötter” 

Mekaner = Alla linjer är lika tjocka och har ”fötter” 

Skripter = Typografi med en handskriven karaktär 

Extremer/synlig typografi = Bildliga typsnitt som avviker från de övriga  
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13. Vilket spaltarrangemang har oftast textelementen? 

 
 
14. Vilket är antalet ord?  

Räkna antal ord som syns på startskärmen. Uteslut logotypen 

Färg 

15. Vilken färg dominerar utöver svart, grå och vit? 

Bortse från färgerna svart, grå och vit  

16. Vilken färg förekommer på flest textelement? 

Uteslut logotypen för att se vilken färg som förekommer på flest textelement. T.ex. menyraden räknas som 

ett element, ett stycke brödtext är ett och en rubrik är ett etc.  

Element 

 
17. Används en utfallande bild? 

Finns det en utfallande bild på webbplatsens startskärm, med det menas att bilden sträcker sig ut i både höger 

och vänsterkanten  
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18. Finns grafiska mönster? 

Ett grafiskt mönster utgörs av en repetitiv bild  

  
 

19. Används illustrationer för att påvisa navigation utöver förstoringsglaset för sökfunktionen? 

Exkludera logotypen och förstoringsglaset vid sökfunktionen och se till illustrationer som är klick 
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10.2 Bilaga 3 Grafisk manual 
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10.3 Bilaga 4 Författardeklaration  

Härmed intygas det att båda författarna har deltagit med lika stort engagemang genomgående i alla delar av 

projektet.  

Sanna Mogren & Maja Lundquist 
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