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Abstract!

!

The expression of visual design have sins long been important in graphic design because it conveys
so much more than the eye see. A brand does not only represent the name of the company but also
its purpose and idea. Therefore is it so important that the visual profile radiates the organization's
vision in a clear way and gives the viewer a pleasant overall experience. Many times can it help to
freshen up a brand's visual identity in order to successfully launch the company again and to some
extent also increase its consumption.
This essay presents the production and the designprocess of Sveriges Kommunikationsbyråers
( Komm! ) Titan award. Komm! thought the Titan award needed to have its own identity and gave
me the task to create this. The current logo was not harmonious or particularly well executed and
therefore did the company demand a re-production of the Titan award. The criteria for the
reproduction of the Titan award was that they wanted a clean, clear and creative new design
solution.

!

An interview and content analysis have been performed to get the results presented at the end of the
studie. These methods have been used to gain a deeper understanding of what constitutes visual
profiles and logos. Also research of previous work and scientific papers have been read to acquire
more knowledge about the topic.

Keywords: Graphic profile, logotype, color scheme, typographic, design, communication, media
technology, brand.
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Sammanfattning!

!

Det visuella uttrycket har länge varit viktigt inom grafisk formgivning eftersom det förmedlar så
mycket mer än ögat ser. Ett varumärke representerar inte bara namnet på företaget utan också dess
syfte och idé. Därför ska den visuella profilen utstrålar organisationens visioner på ett tydligt sätt
och ge betraktaren en skön helhets upplevelse. Många gånger hjälper det att fräscha upp ett
varumärkes visuella profil för att på så sätt kunna lansera företaget på nytt och i viss mån även öka
dess konsumtion.

!

Detta examensarbete redovisar för produktionen och designprocessen kring re-design av Sveriges
Kommunikationsbyråers (Komm!) specialpris Titanpriset. Komm! tyckte Titanpriset behövde få en
egen identitet och gav mig i uppgift att skapa detta. Den nuvarande logotypen var inte harmonisk
eller speciellt bra utförd och därför krävde företaget en re-design av Titanpriset. Kriterierna för
reproduktionen av Titanpriset var att de ville ha en stilren, tydlig och kreativ ny designlösning.

!

För att komma fram till det resultat som presenteras i slutet av uppsatsen har en intervjustudie samt
innehållsanalys genomförts. Dessa metoder användes i syfte att få en djupare förståelse över vad
som utgör visuella profiler och dess logotyper. Även forskning i form av tidigare examensarbeten
och vetenskapliga artiklar har läst för att införskaffa mer kunskap om ämnet.

!

Nyckelord: Visuell profil, logotyp, färgschema, typografi, design, kommunikation, medieteknik,
varumärke.
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1 Inledning!

!

Kreativitet som tankesätt är en vital grundsten i skapande av grafisk design och därför ett viktigt
attribut när man som formgivare analyserar och utvecklar designlösningar (J. Sternberg 2005). Det
visuella skapar förtroende som företagen vill förmedla med sitt varumärke. Ibland är logotypen till
och med viktigare för ett företag än själva namnet (Jais-Nielsen 2004, 25). Den visuella profilen ska
agera företagens hjärta och är det som måste förmedla de rätta känslorna till sina kunder (Bergström
2009, 269). Därför är det viktigt att skaffa den nödvändiga information om vad som utgör en bra
visuell profil som når fram med sitt budskap innan själva produktions arbetet sätts igång. Dock är
det inte alltid så lätt att veta i vilken ände man som grafisk formgivare ska börja i vid utformning av
visuella profiler.

!

Grafisk design är ett brett och komplicerat ämnesområde som bara fortsätter att växa. Men det var
först under 1990-talet som ämnet verkligen uppmärksammats som en egen disciplin i och med att
boken, Modernism and Eclecticism: A History of American Graphic Design, publicerades (Harland
2011, 3). Det bör även nämnas att relativt liten forskning gjorts inom området vilket gjort att det
fortfarande finns mycket mer att utforska inom grafisk design. I ett mediesamhälle som bara växer
med hjälp av dagens nya teknologier ökar även möjligheterna för grafiskt skapande och
kreativiteten inom ämnet (Harland 2011, 2).

!

Jag har därför valt att inrikta mig på att titta närmare på företags logotyper i och med att mitt
praktiska examensarbete går ut på att jag ska skapa en designlösning åt Sveriges
Kommunikationsbyråers special pris, Titanpriset.

1.1 Syfte & mål!

!

Syftet med projektet var att skapa en harmonisk visuell profil åt Sveriges Kommunikationsbyråers
specialpris Titanpriset inom tävlingen Guldägget. Min uppgift med arbetet var att jag som
formgivare viljat se om jag klarat av att hålla i ett sådant här stort projekt på egenhand.
Projektarbetet var också till för att få erfara hur en designprocess går till från början till slut. Genom
att försöka använda de design- och analysmetoder jag lärt mig under utbildningens gång ville jag se
hur man på bästa sätt lyckas skapa en lämplig designlösning.
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Målet med projektet var att få utveckla en tänkt designlösning i form av visuell profil åt en riktig
beställare med förhoppningarna om att den sedan kommer att användas av företaget. Arbetet gav
mig också chansen att skaffa intressant information och fakta om vad som utgör en visuell profil
som når fram med sitt budskap, vilket jag tyckte verkade spännande. Det är meningen att
designlösningen ska resultera i en re-design av Titanpriset, med logotyp, typsnitt och färger
applicerade på olika komponenter så som diplom, affisch, banner och liknande.

!
1.2 Frågeställning!
!
Frågeställningen jag utgått från i mitt arbete är:
!

- Hur utformar man en designlösning som kan tillfredsställa intressenternas behov?
- Vad innehåller en logotyp och visuell profil som når fram med sitt budskap?

!

Frågorna ligger till grund för den undersökning som gjorts i samband med det praktiska
examensarbetet och har varit till för att hjälpa mig få en större förståelse över designprocessen krig
utformning av visuella profiler och hur man går tillväga i skapandet av logotyper.

!
1.3 Avgränsning!
!

Eftersom min uppgift var att ta fram en version av den visuella profilen är det inte säkert att
företaget väljer använda någon av mina designlösningar när de sedan går vidare med den fysiska
produktionen av Titanpriset. Jag kommer alltså inte skapa det fysiska priset eftersom jag som
grafisk formgivare och konstnär i det hela, tar fram en eventuell designlösning över hur Titanpriset
skulle kunna se ut. Detta för att Sveriges Kommunikationsbyråer ännu inte bestämt om priset enbart
ska representeras i diplomformat eller om något tillhörande fysiskt pris kommer produceras utefter
min designlösning.

!

Däremot om Komm! själva väljer gå vidare med produktionen av designlösning och de anser sig
vara i behov av ett fysiskt pris kommer detta utformas i svart glas i samma fabrik som Guldägget
produceras i. Utefter kravspecifikationen kommer jag leverera designlösningen i form av prototyp
och skisser först och främst i EPS format men också i Indesign, Photoshop och Illustrator filer om
så önskas.
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1.4 Begreppsdefinition!

!

16 bitsläge - Menas med bilder sparade i grå nivåer vilket ger ett bättre resultat vid tung
bildbehandling (Johanson et al. 2008, 409).

!

Brainstorming - Är den projektmetod som används för att börja tänkta i de kreativa banorna. Det
är under en brainstorming som idéer tar form (Projektledare.info brainstorming 2012).

!

CMYK -Står för cyan, magenta, yellow och key-color och är ett färgsystem som främst används
vid tryck (Johanson et al. 2008, 414).

!

DPI - Betyder dots per inch och används vid tryckteknik och dylikt. Ju högre DPI desto bättre
kvalité och större bildfiler. Exempelvis är det att föredra 300 DPI vid utskrift och 72 DPI vid
webbaserad design (Modeskeppet dpi och pip 2013).
Fysiskt pris - Menas i denna uppsats med Guldäggets eller Titanprisets fysiska skulpturer.

!

Färgschema - Visar komplementfärger som valts att användas i den grafiska profilen. (Bergström
2009, 262).

!

Ideogram - Är en bild som visar ett företags kärna genom en uttryckande illustration (Bergström
2009, 272).

!

Visuell profil - Är det regelverk som utgör olika element i ett företags varumärke så som logotyp, text,
färg och form (Bergström 2009, 269).

!

Komponent - Menas med de artefakter som logotypen och de grafiska elementen appliceras på,
exempelvis affisch.

!

Logotyp - Är ett varumärke som representerar ett företag eller organisation genom grafiska bild och
text (Johanson et al. 2008, 430).

!

Mood board - Mood board är den engelska benämningen för orden känslor och bräde. Mood
boards används av designers, stylister och andra kreatörer som ett verktyg inom designprocessen för
att skapa inspiration inför projekt (Creatively driven The art of: the mood board 2013).
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Prototyp - Menas i detta arbete med alla de komponenter som tillsammans med logotypen
representera designlösningen.

!

RGB - Står för rött, grönt och blått. Man sparar ofta bildfiler i detta färgsystem som ska visas på
digitalaskärmar och liknande (Johanson et al. 2008, 439).

!
Sans serif - Ett typsnitts typ som inte innehåller klackar (Jais-Nielsen 2004, 231).
!

Typografi - Är ett sätt vid i utformning av text, i detta fall i samband med utformning av logotypen
(Johanson et al. 2008, 448).

!

Vektorgrafik - Vektorgrafik används ofta vid utveckling av logotyper och grafiska element som
behöver vara skalbara för att kunna visas på stora skärmar. Vektorer består av linjer som genom
matematiska beräkningar gör att kvalitén på illustrationer blir den bästa möjliga (Webbskolan
vektor-bitmap 2014).

!
2 Bakgrund!
!

Här nedan presenteras den externa beställaren och uppdraget som projektet grundar sig på. En kort
beskrivning om vad visuell profil är ges i slutet av avsnittet.

!
2.1 Beställaren!
!

Projektets beställare är Sveriges Kommunikationsbyråer,
en branschorganisation inom reklam, kommunikation
och PR. Kommunikationsbyrån startade så tidigt som
1919 och hette då Sveriges Reklamförbund. Företaget
har under årens lopp förändrats avsevärt, från att bara verkat frågor inom reklam till att idag driva
några av Sveriges största reklamtävlingar. Det var dock först efter 2009 som vi kom att känna
Sveriges Reklamförbund under namnet Sveriges Kommunikationsbyråer idag också kallad,
Komm!.

!

I de många olika evenemangen som Komm! anordnar varje år ingår tävlingar som, 100-Wattaren,
48h, Guldägget, Guldskrift, Young Lions och Kycklingstipendiet. Det finns även ett antal
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specialpriser som delas ut i samband med Guldäggsgalan varje år i slutet av april på Stockholm
Waterfront Hotel och Titanpriset är ett av dessa (Komm historik 2014). Titanpriset har som uppgift
att värna om kreativ kommunikation och delas ut till den person eller organisation som uppvisat
detta under reklamårets gång. Komm! är även den kommunikationsbyrå som fått representera
Sverige inom tävlingen Cannes Lions i Frankrike sedan år 2004 och agerar som reklam Sveriges
ansikte utåt i Europa (Komm historik 2014).

!

I dagsläget har organisationen över 280 aktiva medlemmar och hela verksamheten drivs av fem
heltidsanställda där alla jobbar för att utveckla goda reklamkriterier inom Sverige. Ett av Byråns
främsta mål är att frambringa en mötesplats för alla inom reklam, kommunikation och PR där det
viktigaste är att kreativiteten får stå i fokus. Sveriges Kommunikationsbyråer vill inspirera sina
medlemmar inom branschen med att hålla utbildande seminarium, tävlingar och driva frågor som
får verksamheten att växa och hjälpa Sverige nå ut, inte enbart inom landet utan också
internationellt med god, kreativ och innovativ kommunikation (Komm historik 2014).

!
2.2 Uppdraget!
!

Det praktiska examensarbetet har gått ut på att ta fram och utforma en designlösning för företagets
Titanpris inom tävlingen Guldägget. En kravspecifikation (se Bilaga 1.) har givits till mig i syfte att
skapa tydliga riktlinjer om vad som företaget har för önskemål när det gäller utformningen av
Titanprisets nya visuella profil. Kravspecifikationen gav mig en överblick av vilka de primära krav
Komm! hade vid utformning av designlösningen för specialpriset.

!
Komm! definierar Titanpriset som sådant:
!

”Titanpriset går till nyskapande och innovativ kommunikation som inspirerar människor både i och
utanför branschen. Titanpristagaren ska ha brutit konventioner och skapat nya förutsättningar för
hur företag och organisationer kan agera i samhället. Titanpriset utses av Sveriges
Kommunikationsbyråers styrelse (Guldägget Specialpriser 2014).”

!

Anledningen till att Komm! vill göra en re-design av Titanpriset är för att tävlingen behöver få ett
eget ansikte utåt so riktar sig till företagets medlemmar. Specialpriset har nu formen av ett svart ägg,
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men eftersom kommunikationsbyrån tycker denna form är för lik
Guldäggets egna pris (som är ett guldfärgat ägg), behöver den
ändras till något annat. Titanpriset har heller aldrig haft en egen
visuell profil, vilket Komm! gärna skulle vilja att den nu fick.
Detta för att kommunikationsbyrån visuellt ska kunna
marknadsföra Titanpriset på deras egna hemsida och för deras
medlemmar. De vill lansera tävlingen ytterligare genom att ge den
en ordentlig identitet som lätt ska associeras till tävlingen och
deras organisation.

!

Komm! vill att jag tar fram, logotyp, typsnitt, färger, grafiska komponenter och lättare regler för hur
dessa ska och får samspela med varandra. Logotypen ska sedan kunna appliceras på exempelvis
affisch, banner, flygblad, visitkort, brevpapper, kuvert och diplom. Jag kommer alltså att leverera
prototyp och skisser på hur den slutgiltiga designlösningen kommer se ut applicerade på olika
komponenter.

!

Min huvudsakliga titel och arbetsroll inom projektet kommer vara grafisk formgivare, layouter,
konstnär och produktionsledare. Det innebär att jag med hjälp av de metoder jag valt att utgå från
ska göra en övergripande analys av vad som behöver göras och sedan skapa de grafiska element
som krävs för att kunna utforma den visuella profilen för Titanpriset.

!
2.3 Visuell profil definition!
!

Visuell profil är det regelverk som styr företagens varumärkes olika komponenter där logotyp,
färgschema och typsnitt ingår. Den visuella profilen ska framföra och representera ett företags mål
och visioner på ett snyggt och tydligt sätt. Det är viktigt att varumärket erhåller en hög enhetlighet i
de olika grafiska komponenterna för att betraktaren ska kunna uppfatta företaget som en enhet. De
grafiska elementen en visuell profil bör innehålla ett företagets logotyp, typsnitt, färgschema och
lättare regler för hur dessa får samspela med varandra (Bergström 2009, 270). Många gånger räknas
även de produkter som varumärket eller logotypen är applicerad på som exempelvis affischer,
diplom och liknande in i den visuella profilen.

!
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Det är oftast företagens visuella profil som konsumenterna först kommer i kontakt med och då

genom deras logotyp som både syns på organisationernas hemsida, via deras banners och affischer.
Detta sker i ett tidigt stadie och i många fall också innan man ens kommit i kontakt med de fysiska
produkterna eller i samband med de. Därför är det otroligt viktigt att den visuella profilen projicerar
de känslor och goda sidor som företaget vill förmedla till sina konsumenter (Bergström 2009, 271).

!

På ett sätt gör detta att det är mycket svårare att utveckla en lyckad visuell profil än vad många kan
tro. Både efterforskning av tidigare profiler samt analysering av företagets visioner måste göras
innan själva designprocessen kan sättas igång. Och det är där den grafiska formgivaren kommer in i
bilden. Det är dennes uppgift att lösa hur designprocessen av den nya visuella profilen ska gå till.
Det innebär att man måste ta fram och skapa en visuell profil som tydligt visar den starka koppling
som varumärket har till företaget eller organisationen.

!

Men det räcker inte bara att göra efterforskning och direkt börja produktionen. Exempelvis måste
logotypen infinna sig i en så kallad kulturell kontext som gör det möjligt för betraktaren att kunna
tolka budskapet varumärket vill förmedla. Då räcker det inte bara med att visa varumärkets namn
utan man måste också ta hjälp av de grafiska symboler som tillkommer vid utformning av visuella
profiler (Hadenius et al. 2009, 18). En re-design av en gammal visuell profil kan många gånger
hjälpa företaget öka sin konsumtion och nå ut med sitt budskap till ännu fler än tidigare (Bergström
2009, 269). Därför är det viktigt att företagen ser över sina visuella profiler då och då eftersom de
också kan bli förlegade.

!
3 Tidigare forskning
!

!

Eftersom det i princip inte finns någon tidigare forskning om logotyper och visuella profiler som
riktigt tar upp det jag valt att titta närmare på i uppsatsen utgår jag från två artiklar om tar upp
designprocessen från ett annat perspektiv. Frågeställningen har grundats utifrån dessa två
vetenskapliga artiklar.

!
!
!
!
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3.1 Creativity or creativities?!

!

I artikeln Creativity or creativities? förklarar Robert J. Sternberg (2005) några fundamentala
aspekter om vad kreativitet är för något genom att ställa ett par djupgående frågor inom ämnet.
Robert J. Sternberg (2005, 371) tar upp, vilken roll kan teknologi spela i att förstå och förstärka
kreativitet? samt vad har den sociala kontexten för roll inom kreativitet?

!

Robert J. Sternberg, med hjälp av tidigare forskares undersökningar, analyserar vad kreativitet har
för roll inom skapande och om det är uppbyggt av fler discipliner än en. Han menar att det troligtvis
finns mer än en typ av kreativitet och att det är sammankomsten av olika attribut som utgör grunden
för begreppet (Sternberg 2005, 371). Alltså flera egenskaper utgör kreativitet och det är när dessa
kombineras tillsammans som får kreatören att skapa.

!

En av strukturerna som förespråkar att det är just så, är Geneploremodellen där kreativiteten är
uppdelad i två huvudgrenar: en genererande eller skapande fas och en utforskande fas. I den första
fasen konstruerar människan mentala tankestrukturer som ett slags förarbete innan den andra fasen
tar vid. Man skulle kunna kallade detta stadie för en version av brainstorming. Men det är först i
den utforskande fasen som kreativiteten kommer igång och där skapandeprocessen inleds vilket
relaterar starkt till så kallade mood boards. Robert J. Sternberg (2005, 372) förklara att det är nu
som idéer börjar formas och lösningar på det kreativa problemet tar form.

!
3.2 The dimensions of Graphic Design and it’s spheres of influence!
!

Robert Harland diskuterar i sin artikel The dimensions of Graphic Design and it’s spheres of
influence (2011) vilka fundamentala grunderna som utgör vad grafisk design är. Han menar att
grafisk design innehåller fler grundstenar än bara en och det är sammansättningen av dessa som
skapar ämnet. Några av nyckelområdena förklarar Robert Harland (2011, 21) är, idé, ordförståelse,
skapande av bilder, media realisation, kommunikation, handel, industri, kultur och samhället. Alltså
ser Robert Harland (2011, 21) i det stora hela en utveckling från det gamla tänket där enbart grafisk
design ansågs vara något som innehöll typografi, illustration, fotografi och tryck på ett eller annat
sätt. Genom att bredda området har grafisk designs komplexitet öka och anses idag vara ett svårt
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område att konkret greppa. Det handlar alltså inte bara om de fysiska elementen utan också i vilka
sociala sammanhang man som grafisk formgivare befinner sig i.

!

En annan aspekt att också ta med i beräkningen om vad som utgör grafisk design är de stora
framstegen ny teknologi haft under de senaste tjugo åren. I samband med utvecklingen av internet
och webben har nya områden breddat meningen kring grafisk design men som även gjort den mer
kreativ enligt Robert Harland (2011, 22).

!
4 Metod!
!

Här presenteras de metoder som valts att användas i projektarbetet. En intervjustudie och
innehållsanalys har valts att utföras för att kunna samla in den information som behövts vid
utformningen av den tänkta designlösningen. Anledningen till att jag utgick från dessa två metoder
var för att tidigare examensarbeten visade lyckade resultat som de fått fram med hjälp av dessa två
verktyg. Metoderna passade även mitt syfte bra och gav mig de rätta redskapen för att kunna samla
in den information som erfordrades innan utformningen av Titanpriset sattes igång. Under
designprocessen användes även brainstorming och mood boards för att öppna upp för den kreativa
processen.

!
4.1 Intervjustudie!
!
Efter att ha läst Solveig Brattström & Sandra Bengtsson Stiskalo arbete, Loggan - Om visuella
identiteter och tankar bakom apotekens nya kläder (2014, 11), bestämde jag mig för att göra en
intervjustudie och tog hjälp av hur de utformat sina intervjufrågor de ställt till olika byråer. Deras
studie går ut på att de tittat närmare på utformning av olika apoteks logotyper och på så sätt fått en
inblick i hur olika reklambyråer valt att formge dessa. Eftersom mitt arbete utgår från ett liknande
perspektiv tyckte jag deras intervjustudie som metod passade mig mycket bra.

!

Intervjuer är en bra metod att använda sig av för att samla in konkret data från personer inom ett
eller flera expertområden (Dimbleby & Burton 1999, 244). I mitt fall valde jag att intervjua tre
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personer från två olika byråer. Detta eftersom jag ville få en större inblick i vilka egenskaper
visuella profiler innehåller och visste att jag skulle få ut mycket kvalitativ data genom denna metod.
I och med att använda en semistrukturerad intervjuteknik gav det mig möjlighet att ställa följdfrågor
som inte annars hade varit möjligt. Genom att ha ett antal frågor nedskrivna från början gjorde det
enkelt för mig att sedan analysera och kategorisera materialet som samlades in.

!
4.2 Innehållsanalys!
!

Innehållsanalys är en utmärkt metod att använda sig av vid insamling av data eftersom man på ett
överskådligt sätt lätt kan hitta nyckelord och samband. Min innehållsanalys har jag med hjälp av
Frida Beijers praktiska examensarbete, Re-design av kommunikationsbyrån Åkesson & Currys
webbsida - En rapport som beskriver produktionsprocessen för kommunikationsbyråns nya
webbsida (2013, 10-16), kunnat få insikt om hur den på bästa sätt används i sådana här
projektarbeten. Examensarbetet gick ut på att analysera en befintlig hemsida för ett företag så att en
bättre och nyare lösning kunde utformas. Genom att ha läst igenom hennes avsnitt om
innehållsanalys av hemsidor har jag kunnat anpassa metoden så att den passade mitt syfte bättre.

!

Visuella profiler innehåller överlag mer statiska element än vad hemsidor gör och därför valde jag
att göra en innehållsanalys där jag skapade fyra undergrupper istället. I dessa undergrupper tittade
jag på form, färg, typsnitt och layout eftersom de utgör grunden över visuell profiler (Bergström
2009, 270). På detta sätt kunde jag göra en mer djupgående innehållsanalys av företagens logotyper.

!
4.3 Designmetod!
!

Det finns flera olika designmetoder att använda sig av när man ska utforma designlösningar för
visuella profiler och dylikt. Jag valde att använda brainstorming, mood boards, prototyper och
skisser i min designprocess för att kunna komma fram till en lämplig slutdesign.

!

Brainstorming är en bra metod som ger utövaren en god start i den kreativa tankeprocessen.
Brainstorming är ett utmärkt verktyg att ta till vid kreativa projekt eftersom den får formgivaren att
tänka utanför boxen och släppa alla begränsningar (Projektledare.info brainstorming 2012).
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Metoden fungerar som sådant att man i grupp mellan två till sex personer skriver ned idéer och
tankar kring ett område eller problem och sedan diskuteras vare persons visioner var för sig. På
detta sätt startar en kreativ dialog mellan personerna som förhoppningsvis kan generera i några
konkreta idéer. Mood boards däremot används av många inom designbranschen eftersom det är ett
verktyg att ta till för att skapa inspirerande bilder. Genom att lägga samman färger, former och
illustrationer som väcker en eller flera känslor skapar det en öppen kreativprocess som sätter igång
tänkandet kring designen av projektarbetet (Creatively driven The art of: the mood board 2013).

!

Sist men inte minst tog jag hjälp av skisser och prototyper. Skisser som redskap skapas i ett tidigt
stadie av projektarbetet för att så fort som möjligt få en konkret grund att gå vidare från. Prototyp
är en utveckling av de tidiga skisserna och är utmärkt att använda vid presentation av den slutgiltiga
designlösningen. Detta för att den ger en bra översikt av hur den visuella profilen är tänkt att se ut
(Johanson et al. 2008, 437).

!
4.4 Metodkritik!
!

Det hade behövts betydligt fler djupgående och längre intervjuer än de tre som genomförts för att få
en pålitligare validitet på den information som samlats in. Enkätundersökning hade varit ett lämpligt
alternativ att använda sig av i ett arbete av detta slag eftersom en större mängd data hade snabbare
kunnat samlas in på det sätt. Dock fanns det ett viktigt syfte med intervjustudien som hade gått
förlorad om man valt att använda enkätstudie istället. Nämligen den direktkommunikation som
intervjuer genererar hade inte varit möjlig vid en enkätundersökning. Viktiga följdfrågor kunde
ställas och en öppen dialog kunde hållas viktigt gav projektarbetet den information som var
nödvändig. Innehållsanalys som metod däremot fick mig att öppna ögonen för hur de visuella
profilerna skapats och gav mig djupare insikt i hur de var uppbyggda. Dock kanske denna metod
egentligen lämpar sig bättre till att utvärdera tyngre artefakter med mer textbaserat innehåll. Men
genom att ändra innehållsanalysen genom att skapa fyra undergrupper kunde metoden ändå nyttjas
till fullo.

!

När Brainstorming används rekommenderas det oftast att vara mellan två till sex personer under en
session vilket blev lite knepigt för mig eftersom jag var ensam under projektarbetet. Problemet
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löstes genom att jag tog hjälp av min handledare på Södertörns Högskola, min handledare på
Sveriges Kommunikationsbyråer och klasskamrater som jag kunde bolla idéer med. Mood boards
en metod som fungerar för vissa och kanske inte alls för andra eftersom den är väldigt inriktad på
att man ska börja skapa snabbt i produktionen. Men detta var även en av metodens bra egenskaper
eftersom man redan från början tvingas tänka kreativt.

!

Tills sist är Prototyp egentligen en metod tänkt att visa hur en designlösning ser ut innan man sätter
igång med den fysiska produceringen. Dock fungerade detta bra i projektarbetet eftersom
prototyperna hjälpte mig visa hur Titanpriset skulle kunna se ut på papper vilket också är en viktig
del i pitching av idéer.

!
5 Arbetsprocess!
!

I arbetsprocessen presenteras vilka tillvägagångssätt jag använt mig av för att komma fram till den
slutgiltiga designlösningen av Titanprisets visuella profil.

!
5.1 Omvärldsanalys!
!

För att få en översikt av vilken information som var viktig för mig vid utformningen av
designlösningen tog jag hjälp av omvärldsanalys. Detta gjorde jag genom att leta relevanta
examensarbeten från tidigare år som på något sätt berörde mitt ämne. Jag sökte efter och läste även
vetenskapliga artiklar som gjort tidigare undersökningar inom samma område som jag valt att
arbeta med. Design och konstböcker var också till stor hjälp när jag behövde läsa in mig på
historiken kring ämnet.

!

I den inledande fasen skapades en WBS (Se Bilaga 2.) med de olika uppgifter som behövdes göras
och utifrån dessa planerade jag arbetat med hjälp av ett Pert-diagram (Se Bilaga 4.). Ett Gantt
schema skapades också syfte att få en översikt av projektarbetets schema (Se Bilaga 3.) (Hydén
2011, 34). WBS hjälpte mig bryta ned projektet i mindre delar och gjorde det lättare att sätta upp
delmål på vägen. Sedan lades dessa mindre arbetsuppgifter in i ett Pert-diagramet för att kunna se
sambanden mellan de olika uppgifterna och räkna ut hur lång tid projektet i sin helhet skulle komma
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att ta. Till sist gjordes ett Gantt schema som gav en överskådlig bild av projektet (Hydén 2011,
37-39).

!

Under informationsmötet i projektarbetets andra vecka fick jag ta del av kravspecifikation som
Komm! skrivit åt mig. Den innehöll de krav och önskemål som byrån hade på hur de ville att
designlösningen skulle se ut. Jag fick också ta del av allt det material som skapats åt byråns andra
tävlingar eftersom de kunde ge mig intressant information om hur deras design var upplagd. Allt
detta material från både byrån men också de artiklar och tidigare examensarbeten jag samlat in gav
mig en bra grund att utgå från.

!
5.2 Verktyg!
!

Adobe Photoshop, Adobe Indesign och Adobe Illustrator är de program som använts vid
utvecklingen av logotypen och komponenterna. Med hjälp av Adobe verktygen kunde prototyper
och skisser skapas som fick utgöra designlösningen. Det är viktigt att ta vara på de kunskaper man
lärt sig under de senaste tre åren på utbildningen och därför valde jag att arbete först och främst i
Adobe programmen vilka jag känner mig mest hemma i. Eftersom vi hade begränsat med tid i
projektet hjälpte det mig att få ut så mycket som möjligt av min arbetstid då programmens redskap
redan var bekanta för mig. Det är även med Adobe programmen som de flesta grafiska formgivare
använder sig av vid utformningen grafisk formgivning och liknande.

!

Photoshop användes först och främst till att göra mindre retuschering av bilder, grafik och text om
så behöv. Det är även i Photoshop eventuella skisser och mood boards kommer skapas. Illustrator
kommer jag ta hjälp av när själva logotypen ska utformas med text, grafik och form eftersom banor
med vektorgrafik lämpar sig bra i utformning av designmaterial. Vektorerna gör det även möjligt för
logotypen att erhålla en hög kvalitativ standard vid uppförstoring eller retuschering. Indesign
kommer att verka som ett layout verktyg där jag sedan lägger samman allt material som skapats. Jag
kommer även att applicerar logotypen på de olika komponenterna i Indesign. Även de kunskaper
inom projektledning som jag lärt mig kommer jag ta hjälp av när jag håller kontakten med
beställaren och arrangerar tidsplaner.

!
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5.3 Designprocess!

!

Under hela projektarbetet har kontinuerlig kontakt med beställaren upprätthållits. Denna kontakt har
resulterat i fyra möten där möjlighet till redovisning av projektet givits. Under mötena har Sveriges
Kommunikationsbyråer haft chans att ge konstruktiv kritik på hur arbetet har fortskridit.
Under projektarbetets gång utgick jag från den kravspecifikation som tilldelats mig (Se Bilaga 1.)
och kunde på detta sätt snabbt komma igång med brainstorming av idéer. Robert J. Sternberg (2005,
372) skriver i sin artikel, Creativity or creativities? att det är viktigt att börja med den kreativa
tankeprocessen eftersom det är den som lägger grunden för det nästkommande arbetet. Genom att ta
till mig Robert J. Sternbergs (2005) metod den så kallade, Geneploremodellen blev det lätt att dela
in examensarbetet i två delar. Den första delen var i detta fall brainstormings arbetet och briefing
med Komm!. Den andra delen själva skapandet av mood boards och skisser. Med hjälp av
Geneploremodellen gick projektarbetet smidigt framåt och mindre delmål kunde lättare och
snabbare uppfyllas.

!

Själva brainstormingen gick till som så att jag tillsammans med två från Sveriges
Kommunikationsbyråer satte oss ned under ett av mötena och skrev ned tankar och känslor kring
vad vi tyckte om Titanprisets nuvarande form, framtidsvisioner och önskningar. Sedan diskuterade
vi tillsammans de enskilda idéerna. Komm! gav mig även material från av byråns andra tävlingars i
syfte att ge mig några visuella punkter att utgå från. Utefter brainstormingen gick jag över till den
tidigt skapande fasen där mood boards togs fram (Se Bilaga 6.) och enklare skisser (Se Bilaga 7.)
utifrån de idéer och önskemål som bestämts. Både mood boards och skisserna skapades i Adobe
Photoshop utifrån bilder jag gjort förhand och som sedan scannats in på datorn.

!

Under de första fem veckorna utfördes intervjustudien samt innehållsanalysen och där information
rörande projektarbetets frågeställning samlades in. Den analyserade datan kategoriserades sedan in i
nyckelord och där tydliga riktlinjer för hur Titanprisets visuell profil kunde ta form. Utifrån komm!s
önskemål och datan gjorde jag ett färgschema som gick i hand i hand med dessa riktlinjer samt
valde ut ett passande typsnitt. En hel del tid lades på detta moment eftersom både färg och typsnitt
spelar stor roll i vilken känsla den visuella profilen skulle ge upphov till.
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Efter ett sista avstämningsmöte med Sveriges Kommunikationsbyråer där det färgschema och
typsnitt jag tagit fram godkänts kunde skapandet av den nya logotypen samt produktionen av
samtliga komponenter komma igång på riktigt. Precis som Robert Harland (2011, 21) förklarar i sin
artikel, The dimensions of Graphic Design and it’s spheres of influence att grafisk design består av
flera olika element som konstant förnyas kunde jag utveckla en kreativ designlösning. Detta
tankesätt fick mig att ta chansen att experimentera med produktionen av Titanprisets visuella profil.
Kreativiteten föds ur problemlösning och det är precis vad jag har försökt göra genom att skapa
många olika versioner av logotypen och sedan applicera den på många olika komponenter.

!
6 Resultat!
!

Nedan presenteras resultaten från intervjustudien samt innehållsanalysen som utförts. I slutet av
avsnittet redovisas den slutgiltiga designlösningen för Titanpriset i form av prototyper.

!
6.1 Resultat av intervjustudie!
!

Intervjustudien var viktig att genomföra i projektarbetet eftersom den gav mig information direkt
från personer som dagligen hanterar eller utformar reklam. Jag valde att intervjua Sui-King och
Nicole två från Sveriges Kommunikationsbyråer eftersom de var projektarbetets beställare. Även
intervju med Johanna grafiska formgivare från Nine Yards utfördes då hon kunde ge mig mer
information om hur designprocessen av en visuell profil går till utifrån en annan byrå. Tolv frågor
med möjlighet till följdfrågor ställdes till varje intervjuperson (Se Bilaga 5.).

!
6.1.1 Intervjuperson 1 Sui-King !
!
!

Sui-King produktionsledare på Guldäggskansliet och Sveriges Kommunikationsbyråer var den
första som intervjuades. Tretton frågor med möjlighet till följdfrågor ställdes under en session på
cirka 30 minuter. Intervjun inleddes med frågan, Vad är viktigt för er vid utformning av logotyper,
typsnitt, och färgscheman för de olika tävlingarna? Sui-King svarar att en bra logotyp ska man som
betraktare inte behöva lusläsa för att uppfatta dess budskap. Innebörden i sig ska vara tydligt
förmedlat med hjälp av logotypens typsnitt och färger som knyter samman till varumärket. Jag
ställde följdfrågan, Varför tror du det är så viktigt med färg, form och typsnitt i skapandet av
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logotyper? Sui-King förklarar att i tävlingar som är så stora och kända som exempelvis Guldägget,
är det extra viktigt att det finns färger och former som skapar en sammankoppling till varumärket
och företaget. ”För att det inte ska bli förvirrande krävs det att varumärket vi försöker förmedla är
konsekvent och tydligt med sitt budskap”.

!

På frågan, Hur kan man med det grafiska uttrycket frammana olika typer av känslor? Säger SuiKing att känslor är viktigt att förmedla med sitt varumärke eftersom det är människors emotionella
triggers. ”Alltså för att betraktaren som vi riktar vårt varumärke, exempelvis Titantävlingen till, vill
vi att de inte bara ska förstå budskapet utan också känna en emotionell koppling till företaget. På
detta sätt kommer man som betraktare ihåg och uppmärksammar när det händer saker kring just den
tävlingen.”

!

Jag fortsätter att fråga, Vilka effekter ska en lyckad visuell profil ge upphov till? Och Sui-King
förklarar att en lyckad visuell profil för ett helt företag ska i slutänden resultera i en ökad
omsättning och i detta fall ett ökad deltagande i de olika tävlingarna. Dock är vägen för att nå dit
många. Jag passar på att inflika frågan, Vad hon anser vara de viktigaste egenskaperna en visuell
profil ska innehava? Sui-King säger att en logotyp eller en visuell profil får vara men behöver inte
vara helt självklar från början. Med detta menar hon att göra två budskap till ett får det betraktaren
att klura på dess innebörd vilket skapar rätt sorts uppmärksamhet. Men budskapet ska på vilket sätt
man än väljer att presentera det på, tydligt representera vad varumärket står för.

!

Vi försätter att diskutera om vad ett passande typsnitt ska ge för känsla till betraktaren och Sui-king
svarar att ett passande typsnitt ska kännas så självklart att man inte behöver reflekterar mycket över
det. Typsnittet ska helst smälta samman med designens övriga komponenter för att den ska betraktas
på ett harmoniskt sätt. Gärna lätta och lite runda typsnitt ger en skön och seriös känsla vilket är bra.
Typsnittet man väljer ska precis som alla andra komponenter i en visuell profil alltid hjälpa
framföra varumärkets goda sidor på ett bra och överskådligt sätt. Det är aldrig roligt om man som
betraktare inte förstår företagets visioner efter det att man sett deras logotyp eller visuella profil. Vi
försätter att diskutera, Vad en passande färg ska ge för känsla till betraktaren? Sui-King säger att
färgerna är helt upp till vad det är man vill förmedla med sitt företag. ”Själv är jag mycket förtjust i
lugna färger så som beige, vit och ljusblått, men det är ju såklart en smaksak från person till
person.”
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Till sist frågar jag Sui-King om hon kan ge mig ett konkret exempel på en lyckad logotyp. Hon
svarar att reklambyrån Forsman & Bodenfors varumärke är ett utmärkt exempel på en snygg men
ändå lite klurig logotyp som lyckats bra med sitt budskap. De kan leverera förstklassig
kommunikation. Även Wikipedias och Skypes logotyper gillar hon då man tagit hjälp av typsnittens
form i designen av dessa två.

!
!
6.1.2 Intervjuperson 2 Nicole
!

Nicole projektledare och designansvarig på Sveriges Kommunikationsbyråer intervjuades också för
att få en insikt över hur de tänkt kring re-produktionen av Titanpriset. Nicole är den person som
ansvarar för de grafiska element som behöver skapas inför de olika tävlingsmomenten. På första
frågan, Vad är viktigt vid utformning av logotyper, typsnitt, och färgscheman? Svarar Nicole att det
är bra om de samspelar och förmedlar en känsla av igenkänning med sin egna unikitet. ”Logotyper
ska gå ett urskilja i dagens sjö av olika varumärken och då är det viktigt att det finns något hos varje
enskilt företag som gör dem unika.”

!

Vi går vidare med att diskutera hur man går tillväga med skapandet av visuella profiler och Nicole
förklarar att man måste känna in vad avsändaren vill förmedla med sin visuella profil och till vilken
målgrupp den ska riktas mot. ”Om vi inte vet till vilka vi ska marknadsföra oss mot kan det bli
mycket förvirrande och framförallt svårt att skapa en korrekt bild av vad företaget vill säga med sin
image.”

!

På frågan, Varför är det så viktigt med färg, form och typsnitt i skapandet av logotyper? Svarar
Nicole att alla de olika elementen som ingår i en visuell profil sätter sin egen prägel och kan
gemensamt förstärka känslan av varumärkets image. Jag undrar då, Vad ska ett passande typsnitt ge
för känsla till betraktaren? Och får ett enda ord till svar. ”Det ska vara lättläst, säger Nicole.” Hon
menar att det oftast är där som designen på visuella profiler faller platt när det grafiska är perfekt
men typsnittet helt oläsligt eller opassande.

!

Vi försätter diskutera om vad en passande färg ska ge för känsla till betraktaren och här svarar
Nicole att det inte har så mycket med vilken färg man väljer, utan hur den används och till vad.
”Många gånger väljs en färg för att den ska sticka ut eller väcka uppmärksamhet vilket är en bra
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tanke, men om den inte exekveras rätt gör det ingen skillnad. Man måste ta omgivningen i åtanke
och titta på vilken målgrupp varumärket riktas till.”

!

Jag fortsätter att fråga, Vilka program de väljer att använda under designprocessen av visuella
profiler och varför? Först och främst arbetar jag i Illustrator och Indesign eftersom dessa två
kompletterar varandra i designprocessen. Illustrator kan jag göra logotyper eller grafiska element i
vectorgrafik vilket är mycket viktigt då många av våra kampanjer ska synas på ställen som kräver
högt kvalitativa bilder. Indesign är ett verktyg jag sedan väljer göra den eventuella layouten
eftersom det går så smidigt.

!

Jag ställer följdfrågan, Vilka effekter ska en lyckad visuell profil ge upphov till? Och får till svar att
det gäller att skapa igenkänning och hålla ihop hela företaget genom ledord osv. ”Många förteg
säljer oftast flera än en produkt och det är då upp till den visuella profilen och företagets vision som
ska försöka hålla ihop verksamheten.”

!
Till sist frågar jag om Nicole kan ge ett exempel på en logotyp som hon anser uppfylla de krav hon
beskrivit för mig under intervjun. Nicole tänker efter och säger, ”NK är ett utmärkt exempel på ett
företag som har en bra och slagkraftig logotyp. Den är stilren, seriös och tydlig och fungerar lika
bra idag som den gjorde för tjugofem år sedan.”

!
!
6.1.3 Intervjuperson 3 Johanna!
!

Johanna, grafisk formgivare på Nine Yards sen ett och ett halvt år tillbaka, var tredje och sista
person som intervjuades för att få en djupare insikt i hur andra byråer gör vid utformning av
logotyper och visuella profiler. På första frågan, Vad är viktigt vid utformning av logotyper, typsnitt,
och färgscheman? svarar Johanna att det viktigaste är att alltid ha tydligheten i fokus. Hon menar
med att en logotyp ska kunna förstoras och förminskas och fortfarande vara enkelt för ögat att tyda.
En annan aspekt att också ta med i utformning av logotyper är att den helst ska vara
tvådimensionellt utformad och inte för mycket detaljer, eftersom enkelhet alltid ska komma först.

!

Jag ställer följdfrågan, Vad tror du är viktigt vid utformning av typsnitt? På detta förklarar Johanna
att utformning av typsnitt har hon inte mycket erfarenhet av. ”När jag själv använder mig av olika
typsnitt i min layout försöker jag välja typsnitt som inte är för snirkliga eller lekfulla (less is more)”.
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Med det menar hon är för att man ska kunna vara flexibel men ändå enhetlig och då använder
Johanna hellre ett typsnitt som är en hel familj, tillexempel Helvetica. ”Jag kan på detta sätt variera
mig men ändå undvika att det blir spretigt.”

!

När vi diskuterar hur man på lämpligaste sätt väljer färger till visuella profiler tycker Johanna att
man ska helst ska satsa på max två primärfärger och sedan två till fyra sekundärfärger. Jag frågar
varför hon anser detta och Johanna svara, ”Anledningen till att jag anser detta är för att har man en
begränsad färgpalett gör det att den visuella identiteten blir mer skarp och sammanhängande. Det är
även viktigt med förarbetet innan själva designprocessen kommer igång så jag ställer frågan, Hur
går man tillväga med skapandet av visuella profiler? Johanna svarar att A och O är bra
researcharbete. Hon förklarar att de på byrån måste lyssna på kundernas historier men filtrera ned
informationen så när man väl ska börja kan omvandla varumärkets kärnvärden till färg och form.
Det är även oerhört viktigt att ha regelbundna dialoger under produktionens gång för att ha koll på
kundens värderingar och tankar menar Johanna.

!

Jag fortsätter att fråga, Varför är det så viktigt med färg, form och typsnitt i skapandet av logotyper?
Förklaringen jag får är att eftersom även en liten logotyp ska kommunicera ett helt varumärke är
valet av ett noggrant val om färg, form och typsnitt en viktig faktor. Hur dessa tre parametrar
samspelar med varandra är oerhört viktigt i och med att de är dem som utgör helheten.

!

För att få lite mer konkret information om vilka verktyg som används under designprocessen ställer
jag frågan, Vilka program används under designprocessen av visuella profiler och varför? Johanna
svarar att det är mest Adobe Illustrator, Indesign och Photoshop som är med de huvudsakliga
medlen man som grafisk formgivare använder. ”Det beror nog mest på att de är de största och mest
utvecklade inom designområdet över just formgivningsverktyg.” Jag fortsätter med följdfrågan,
Vilka designmetoder används helst under designprocessen? Johanna svarar att som sagt är research
en mycket viktig del i arbetsprocessen och det innefattar kundmöten, brief, backbrief, idé/krea-tid,
utformning samt korrigering.

!

Vi fortsätter att diskutera om på vilket sätt det grafiska uttrycket kan frammana olika typer av
känslor. Johanna svarar att när en visuell form samspelar med ett varumärkes innehåll och utbud blir
det ofta känslor inblandade. En visuell form som inte lirar med varumärket faller mer än ofta platt.
Det är bra att märket innehar en trovärdighet vilket i detta fall representeras av ett så kallat varmt
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värde. Dock for man inte glömma de så kallade Kalla värdena som merförsäljning, viral spridning
eftersom det är dem som skapar tyngden i den visuella profilen. Johanna säger till mig att
trovärdighet är den egenskapen som de visuella profilerna måste inneha för att ens bli mottagna av
betraktaren.

!

I den sista frågan ber jag Johanna ge ett konkret exempel på en lyckad logotyp. Johanna säger att
det finns många lyckade varumärken i dagens mediesamhälle men tre som hon tycker särskilt
mycket om och som just innehåller hög trovärdighet är Nike, Chanel och Apple.

!
6.2 Resultat av innehållsanalys!
!

För att få en djupare förståelse över vad som utgör en god visuell profil utförde jag innehållsanalys
på fyra olika logotyper där alla har någon slags koppling till Sveriges Kommunikationsbyråer. Detta
för att de redan inom sitt område innehåller en hög standard som når ut med sitt budskap. Analysen
har sedan delats in i fyra grupper för att underlätta för mig vid analysarbetet. I dessa undergrupper
tittar jag på form, färg, typsnitt och layout eftersom de utgör grunden över visuella profiler.

!
6.2.1 Guldägget!
!

Guldägget är Sveriges äldsta kommunikationstävling inom reklam och PR och drivs av Sveriges
Kommunikationsbyråer. Med tävlingen vill Komm! höja Sveriges reklambyråers ambitioner om att
sträva efter att skapa innovativ kommunikation åt Svenska företag och branscher. Det finns tretton
olika kategorier man kan vinna guldägg i och fem specialpris inom tävlingen (Guldägget om
guldägget 2014).

!
!
!
!
!
! !

Figur 2: Guldägget alternativ logotyp.!

Figur 1: Guldägget original logotyp.

!
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Figur 3: Guldägget logotyp i sin helhet.

Form
Formen som vi ser här är ett guldfärgat ägg och där logotypen skickar ett tydligt budskap till
betraktaren om vilken tävling varumärket representerar. Tävlingen har en relativt enkel men
slagkraftig design som med vissa små förändringar går att applicera på många olika sorters
komponenter. Detta görs enklast genom att byta färg på antingen ägget eller texten. Eftersom
Guldägget är en tävling där både diplom men också fysiska pris delas ut märker man att den starka
kopplingen gör det enkelt för varumärket att uppmärksammas av sina betraktare. Jag tycker
logotypen på ett bra och stilrent sätt lyckas föra fram det budskap som varumärket vill förmedla,
vilket är att uppmärksamma Guldägget som tävling.
Typsnitt
Gotham Book är det typsnitt som används i guldäggets logotyp och där namnet skrivits i kapitäler.
Genom att ha gett Guldägget ett sans serift typsnitt ger det logotypen ett rent och behagligt utseende
där läsbarheten är av hög kvalité. Personligen tilltalas jag av stilrena typsnitt och tycker att Gotham
medium och light som används i deras logotyp passar utmärkt.
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Färg
Eftersom byråerna i Sverige tävlar om att vinna ett av de tretton guldägg som delas ut på
Guldäggsgalan varje år är det kanske inte så förvånande att deras logotyps huvudfärg är just guld.
Om Logotypen placeras på vit bakgrund som syns i Figur 1. och Figur 3. visas den i sitt original
skick med de korrekta färgerna guld och svart. Dock om den placeras på svart bakgrund byter
texten färg till vit. Även ett helsvart ägg kan som kan ses i Figur 2. används vid placering på
plottriga eller mångfärgade bakgrunder. Jag tycker det är smart gjort att koppla logotypens färg med
det fysiska prisets färg eftersom det skingrar eventuella missförstånd och problem.
Layout
I layouten har texten placerats under objektet som i detta fall är det stora guldfärgade ägget. Det är
en lätt och konkret placering vilket gynnar läsbarheten och ger logotypen ett seriöst uttryck. Som
man kan se i Figur 3. vilket är en skärmdump över hur de valt att placera logotypen på hemsidan,
väljer de oftast att lägga logotypen på vita eller ljusa bakgrunder. Det ger logotypen den plats som
bäst gynnar dess utseende.

!
6.2.2 100-Wattaren!
!

Tillsammans med Sveriges annonsörer anordnar Sveriges Kommunikationsbyråer sedan 1990
reklamtävlingen 100-wattaren där reklam som fungerar belönas. Detta menas med reklam som
erhåller hög kreativitet och kreativitet i praktiken (Om 100-wattaren 2014).

Figur 4: 100-wattaren original logotyp.

!
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Figur 5: 100-wattaren logotyp i sin helhet.

!

Form
100-wattaren har en så kallad integrerad form, vilket innebär att både logotypen och texten är
sammankopplade med varandra. Alltså text och bild utgör tillsammans både namnet och logotypens
varumärke som ett slags ideogram. Ideogram är en bild som samtidigt som det säger något också
symboliserar en tanke genom illustration (Bergström 2009, 272). I detta fall symboliserar de båda
glödlamporna i logotypen de fungerande kreativa och innovativa idéerna som tävlingen vill gynna.
Glödlamporna utgör även de två nollorna i namnet på varumärket. Detta är en rolig och
uppmärksammande logotyp som väcker tankar. Den är finurlig men samtidigt slagkraftig eftersom
den är lätt att känna igen och ger ett strakt budskap om vilken tävling det handlar om.
Typsnitt
Själva logotypen utgörs av ett ideogram och består till hälften av grafiska element är det svårt att
avgöra exakt vilket typsnitt som används till 1:an och dubbel w:et. Men man kan tydligt se att det är
ett sans serift typsnitt som används till båda elementen. Kanske har typsnitt som Helvetica, Arial
CartoGothic Std och Merriweather Sans Bold varit ett av dem som används. I alla fall något som
likar dessa i sin form. Jag tycker de valt helt rätt att välja ett sans serift typsnitt eftersom ett med
klackar inte hade gett ett lika harmoniskt och stilrent utseende.
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Färg
Hela logotypen är av en hallonröd färg som är så intensiv att den nästan sticker lite i ögonen. Rött är
ju en väldigt stark färg eftersom den i sig väcker mycket känslor och kan associeras med både
positiva men också negativa tankar. I 100-wattarens logotyp passar färgen bra eftersom det är det
intensiva och nästan lite galan som ska genereras inom tävlingen. Dock tycker jag även färgerna blå
och gul hade fungerat bra som komplementfärger eftersom de utstrålar starka och positiva känslor.
Layout
Hela logotypen är som sagt ett ideogram där texten ligger i bilden vilket vi ser i Figur 4. Detta sätt
att placera de båda glödlamporna i mitten av namnet känns roligt och spännande och ger logotypen
en egen personlighet. Oftast ser man logotypen på vita eller ljusa bakgrunder vilket höjer upp den
röda färgen bra. När logotypen placerats på mörka bakgrunder har den fungerat bra eftersom ingen
text försvunnit eller blivit svår att tyda. Överlag är det en vattentät logotyp som på ett bra sätt
förmedlar tävlingens mål och vision.

!
6.2.3 48h!
!

48h är en annorlunda men kreativ tävling som riktar sig till heltidsstuderande inom reklam, media
eller kommunikation och går ut på att studenter i grupp om tre ska under 48 timmar skapa en
helsidesannons inom ett utvalt ämne. Tävlingen hålls en gång om året och är ett uppskattat moment
för reklambranschens yngre medlemmar (Om 48h 2014).

Figur 6: 48h original logotyp.
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Figur 7: 48h logotyp i sin helhet.!

Form
48h har på ett annat sätt lekt med text och form i och med här har namnet fått agera både det skrivna
och det grafiska i logotypen vilket man tydligt ser i Figur 6. Genom att sätta ihop numret 48 med
h:et som i detta fall står för ordet timmar, ger det betraktaren snabbt tydlig information om vilken
tävling logotypen syftar på. Logan är enligt mig enkel, stilren men också i en benämning lite tråkig.
Man hade kunnat leka mer med ordet genom att tillföra andra mer spännande grafiska former.
Typsnitt
Även här har ett sans serift typsnitt använts i utformningen av logotypen vilket passar sitt syfte bra.
Men som jag nämnt ovan gör det att hela bilden känns för vanlig. Trygghet och tydlighet är bra
egenskaper inom många områden, men vilket i detta fall gör att mycket lämnas åt fantasin. Det hade
varit intressant att sett mer avancerade illustrationer som involverar tävlingens namn på ett mer
kreativt sätt än vad som nu presenteras. Det finns typsnitt som enligt min mening hade gett
logotypen ett djupare uttryck än vad det nu har.
Färg
48h har också valt att använda en röd färg som lutar mer åt det klarröda hållet på hela logotypen.
Röd färg är som sagt en starkfärg som gör sig bra i många olika sammanhang, men som kan kännas
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upprepande när fler logotyper inom de olika tävlingsmomenten erhåller samma ton. Det jag menar
är att det finns många kulörer och nyanser att använda sig av istället för att ta ett redan fungerande
koncept bara för att det är enkelt. Blått eller kanske mörkgrått hade varit lika lämpliga val av färg
som rött enligt mig.
Layout
Hela logotypen framställs i en och samma form och placeras oftast på mörka bakgrunder vilket vi
ser i Figur 7. 48h logotyp tack vare att enhetlighet fungerar passar också bra på plottrigare
bakgrunder eftersom den innehåller så få element som den gör. Tycker också att samspelet mellan
logotyp och hemsidan fungerar utmärkt, eftersom man märker att den byggts utefter logotypen.
Logan får det utrymme den behöver och placeras på gynnsamma sätt när den används. Att sätta ihop
siffrorna 48 med h:et ger logotypen den helhet som den förtjänar. Det får ett sammanhängde uttryck
vilket är en bra egenskap.

!
6.2.4 Young Lions!
!

Sveriges Kommunikationsbyrå står för och arrangerar uttagstävlingen för Young Lions Sverige där
unga aspirerande arbetare inom branschen upp till 28 år får ställa upp att tävla i (Reklamvärlden
Young Lions, 2014).

!

!

!

Figur 8: Young Lions original logotyp.

!
!
!32

Figur 9: Young Lions logotyp i sin helhet.

!

Form
Young Lions logotyp utgörs av en bild på ett lejon samt namnet på tävlingen. Det är texten som
utgör den största delen av logotypen och lejonhuvudet får en lite mindre roll. Namnet på tävlingen
går tydligt att utläsa vid första anblick vilket jag tycker är smart. Man får snabbt koll på vilken
tävling det handlar om och vad den vill säga.
Typsnitt
Young Lions är skriven med ett runt sans serift typsnitt i stora bokstäver på vissa hemsidor och i
små bokstäver på andra. Man skulle nästan kunna beskriva texten som lite barnslig men eftersom
varumärket skriker auktoritet inom branschen ger det logotypen neutralitet. Jag tycker att typsnittet
fungerar i och med att läsbarheten har bevarats och givits stor plats. Spännande tycker jag också att
det nästan enbart är en textbaserad logotyp som ändå ger inlevelse till kreativitet.
Färg
Huvudfärgen är ljusblå men logotypen har jag sett ändrar färg beroende på vart den är placerad och
vilket år det gäller. Exempelvis var den ljusgrön under förra årets Young Lions tävling och ljusblå
året innan (Sveriges kommunikationsbyråer tävlingar 2014). Som vi även kan se i Figur 9. har
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logotypen här fått en vit färg eftersom den är placerad på en blåbakgrund. Tävling ett strakt
varumärke att luta sig mot då färgen inte verkar spela så stor roll i det hela.
Layout
De har valt att placera lejonhuvudet lite under texten och lagt fokus på namnet vilket jag anser vara
en bra lösning eftersom varumärket är så starkt som det är. Det ger logotypen ett starkt och maffigt
första intryck. Både text och bild har fått lika stor plats vilket ger helheten ett harmoniskt och
välbalanserat uttryck vilket fungerar bra i designen.

!
6.3 Resultat av visuell profil!
!

Här presenteras den slutgiltiga designlösningen jag kommit fram till i form av prototyper och bilder.
Den visuella profilen som tagits fram har baserats på resultatet från intervjustudien och
innehållsanalysen.

!
!
6.3.1 Logotyp!
!

Den nya logotypen för Titanpriset har fått en kraftfull, enkel och seriös ton i sitt utseende. De första
skisserna gjordes förhand (Se bilaga 7.) och omvandlades sedan till vektorgrafik i Illustrator. Jag
valde att skapa logotypen i banor eftersom den då blir skalbar. Detta är en förutsättning för
varumärken där kvalitén är viktigt. Logotypen ska kunna förstoras upp och ned utan att resultatet
försämras för det. Mina inställningar för dokumentet jag arbetet i har varit 300 dpi och CMYKsystemet 16bit användes. Anledningen till att jag arbetade med dessa inställningar var för att många
av komponenterna som producerades är trycksaker menade för utskrift.

!

De webbaserade komponenterna sparades i RGB format för att få färgerna så korrekta som möjligt
när de sedan granskades på digitala skärmar. Namnet Titanpriset som ligger under logotypen har
också omvandlats till vektorgrafik med banor. Datorer som inte innehar rätt typsnitt ska ändå kunna
visa logotypen i dess korrekta format och därför valdes det att spara även texten på detta sätt.

!

Den nya logotypen har fått formen av en titan bit (Se Figur 10.) som i detta fall får symbolisera den
hårda och kraftfulla kommunikation som tävlingen vill värna om. Både Sui-King och Nicole från
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Sveriges Kommunikationsbyråer ville framförallt ha en stark och stilren logotyp vilket titan biten
representerar väl.

!

Titan är ett mycket starkt, mystiskt och om inte sagt vackert material och därför valdes det att
användas i logotypens utformning. Både för att det har en uppenbar koppling till namnet på
specialpriset men också för att den representerar precis det tävlingen står för. Orden stark och
stilren har varit mina ledord vid skapande av den nya logotypen. Lätta svarta linjer utgör
grundformen för titan biten som sedan är sparad i EPS format. Detta gör att bakgrunden förblir
genomskinlig istället för vit.

!

Figur 10: Logotypen i sin helhet.

!

Genom att ha sparat logotypen i det filformatet går den lätt att appliceras på bakgrunder med
mycket mönster eller färg utan att försvinna. Vid placering på mörka bakgrunder ger den enkla
formen det lätt för Komm! att invertera logotypen vid applicering utan att varumärkets identitet går
förlorad. En enkel men ändå stark logotyp som ger Titanpriset den egna identitet som efterfrågats.
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Precis som Bo Bergström (2009, 269) förespråkar har en logotyp med företagets vision och idé i
åtanke skapats. Den nya logotypen andas Titanpriset som äntligen fått ett eget ansikte.

!
6.3.2 Färgschema!
!

I och med att Sveriges Kommunikationsbyråers har en stark röd färg och Guldägget har en
uppmärksammad guldgul nyans ville jag hitta en kulör som blev Titanprisets egna. Det var viktigt
att utgå från logotypen och dess form när jag försökte hitta passande nyanser för det tänkta
färgschemat. Jag utgick från att försöka skapa funktionella färger som på något sätt förmedlade rätt
sorts känslor (Bergström 2009, 263). Titan råmaterialet är i sig svart/grått och mer stål grått när det
omvandlats till hårdmetall. Därför tyckte jag det spännande att testa med olika silver och grå toner i
utformningen av färgschemat.

!

Titanprisets slutgiltiga färgschema som ses i Figur 11. sträcker sig från en marinblå färg till vit med
olika svarta och gråa nyanser däremellan. Anledningen till att kulörer och nyanser i olika gråa och
blåa toner valdes var för att de tillsammans skapade Titanpriset egna identitet. Svart valdes eftersom
titan i sig har en snarlik färg och den fungerar bra i många olika sammanhang. Den marinblå färgen
valdes eftersom jag ville framkalla en auktoritär känsla som också skulle spegla tävlingens mer
seriösa sida och ska användas av företaget i just det syftet. Den marinblå färgen är en kulör som ger
Titanpriset den egna personlighet som Komm! ville att tävling skulle ha. Dock har jag valt att inte
använda den marinblå färgen i själva logotypen utan den ska användas vid skapande av
komponenter i form av bakgrundsfärg och liknande.

Figur 11: Färgschemat som valts.

!
6.3.3 Typsnitt!
!

Valet på vilket typsnitt som skulle användas stod mellan Gotham och Merryweather men eftersom
det föregående är mer välkänt och redan används av Komm! kändes det som ett naturligt val. Några
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av riktlinjerna jag hade att gå efter var att det skulle vara ett tydligt, lättläst och behagligt typsnitt
som inte fick ta för stor plats. Utefter intervjuerna och innehållsanalysen kom jag fram till att
använda en hel typsnitts familj. Därför valdes Gotham Book framför Merryweather (Se Figur 12.).
Ett sans serift typsnitt lämpar sig även bättre i detta sammanhang eftersom jag inte var ute efter ett
expressivt typsnitt (Jais-Nielsen 2004, 229) utan ett som tillsammans med logotypen skapade
helheten.

!

Genom att från början välja en hel typsnitts familj fick jag med alla teckenstilar som jag ville ha.
Detta gav mig större möjlighet till variation i utformningen men samtidigt kunde jag behålla
samhörigheten i den visuella profilen. Gotham är ett sans serift typsnitt vilket ger den visuella
profilen för Titanpriset den harmoni som behövdes (Jais-Nielsen 2004, 231). Texten kompletterade
logotypens form bra genom att agera som en stadig bas och passa både utmärkt på affischer och
som text på hemsidor.

Figur 12: Typsnittet som valts.!

!
6.4 Resultat av komponenter!
!

Här nedan visas den nya designlösningen för Titanpriset applicerad på några av de komponenter
som Sveriges Kommunikationsbyråer ville ha med inför en eventuell kampanj för tävlingen. Jag
valde att göra diplom, affisch, flygblad, brev, brevpapper, visitkort, banner och en kampanjsida för
Titanpriset. Fler versioner av komponenterna finns representerade i Bilagor 9-16.

!
6.4.1 Diplom & visitkort!
!

I Figur 13. ser vi ett exempel på hur Titanprisets diplom kan se ut med den tänkta logotypen, de
rätta färgschemat och typsnittet applicerat på. Designen är snarlik Guldäggets egen därför att alla
diplom inom de olika tävlingarna och deras specialpris som Komm! står för ska ha en tydlig
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samhörighet. Till vänster presenteras en version av hur Titanprisets visitkort skulle kunna se ut med
logotyp och den tänkta informationen placerad på (Se Figur 14.).

Figur 13: Diplom Titanpriset.

Figur 14: Visitkort Titanpriset.!

!

Här har två versioner visats upp, den ena med information om de anställdas arbetstitlar och den
andra med mer allmän kontaktinformation för Titantävlingen. Alla komponenter har utformats i
enlighet med den visuella profilen som presenterades i föregående avsnitt. De gråa tonerna samt val
av typsnitt och placering av logotyp har ordnats så att de fungerar väl utifrån den visuella profilens
regelverk. Jag har i enlighet med tävlingens vision om att vara innovativ lekt med placering av
logotyp, färg och form. Anledningen till att Titanloggan i Figur. 13 fått en solid grå färg är för att
visa en version av hur man kan utveckla färgschemat om så skulle önskas. Logotypen förstörs inte
av detta eftersom linjerna av formen fortfarande är oförändrad och ger betraktaren en bra översikt
om logoypens oändliga variationer som går att skapas utifrån dess grundform.

!!
!
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6.4.2 Affisch & flygblad!

!

Affisch och flygblad är ett utmärkt sätt att marknadsföra Titantävlingen på och därför valde jag att
skapa båda komponenter. Figur 15. visar ett exempel på hur affischen för Titantävlingen skulle
kunna se ut och till vänster ses en enkel version av ett flygblad (Se Figur 16.). Även här har
färgvalet utgått från Titanprisets färgschema. På affischen har den marinblå färgen fått agera
bakgrund och framhäver både text och logotyp på ett starkt sätt. Informationen är exempeltext på
hur det skulle kunna se ut.

Figur 15: Affisch Titanpriset.

Figur 16: Flygblad Titanpriset.

!

I flygbladet har lekfullheten i produktionen tagit över och mer fokus lades på att skapa dynamik i
komponenten. När möjligheten gavs tog jag mig friheten att experimentera med olika typsnitt för att
ge den allvarligare sidan av Titanpriset en lite lekfullare och kreativare del. Detta tyckte jag passade
bra att visa genom affischen och flygbladet eftersom dessa komponenter antagligen kommer se
olika ut från år till år. Flygbladet har fått en lite annorlunda design som både är konkret men också
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kaotiskt lekfull. De olika pratbubblorna representerar den kreativa sidan av Titanpriset och riktar sig
till att förespråka att tävlingen handlar om just innovativ kommunikation.

!
6.4.3 Kuvert & brevpapper!
!

Kuverten och brevpappret gavs en stilren men kraftfull design vilket syns i Figur 17. och Figur 18.
Genom att logotypen har en såpass enkelt form gör det att den smidigt går att applicera på många
olika bakgrunder. Detta syns bra i Figur 17. där logotypen placerats på ett rent vitt kuvert. Jag
försökte få både pappret och kuverten att gå hand i hand vid utformningen. Utformningen gjordes
med ordspråket ”less is more” i tankarna. I de båda komponenterna demonstreras logotypen
tillsammans med typsnittet Gotham Book som gav upphov till den mer allvarligare sidan av
Titanpriset.

!
!
!
!
!

Figur 17: Kuvert Titanpriset.

Figur 18: Brevpapper Titanpriset.
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6.4.4 Kampanjsida & banner!

!

Sist producerades även en design över en kampanjsida med tillhörande banners. Dessa komponenter
är webbaserade och har därför utformats i det syftet. Både kampanjsidan (Se Figur 19.) och banners
(Se Figur 20.) har färgsystemet RGB i stället för CMYK. RGB systemet gör att de webbaserade
komponenternas färger visas korrekt.

!

Kampanjsidan var egentligen inget som Komm! uttryckt sig behöva men efter diskussion har det
kommit fram att de flesta av byråns större tävlingar har egna hemsidor. Därför passade det bra att
göra en eventuell skiss till Titanpriset. I kampanjsidan har enbart gråa toner används och detta för
att skapa en relativt enkel och stark design som med lätthet kan varieras med komplementfärger vid
behov. Det är meningen att kampanjsidan ska ge kort informativ information om vad Titanpriset
innebär. Även länkar till Facebook, Twitter och Instagram har lagts till i nedre högra hörnet och
dessa ska koppla ihop kampanjsidan och Titanpriset med Sveriges Kommunikationsbyråers sociala
nätverk. På så sätt upprätthålls samhörigheten med tävlingen och byrån.

Figur 19: Kampanjsida Titanpriset.
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De två banners som ses i Figur 20. är exempel på hur Titanpriset hade marknadsfört sig på andras
hemsidor. Färgerna och typsnittet har baserats på den visuella profilen med chans att lägga till
komplementfärgen orange som syns i den vänstra bilden. Jag försökte utforma alla komponenter så
att de fick en känsla av samhörighet men med små kreativa variationer. Hela den visuella profilen
blev mer dynamisk men erhöll fortfarande en stark gemensam sammanhållning och representerade
Titanpriset på et mycket strakt sätt.

Figur 20: Banner Titanpriset.

!
7 Slutsats & diskussion!
!

Efter tio veckors heltidsarbete och mycket slit har en designlösning för Titanprisets nya visuella
profil äntligen tagits fram. Överlag är jag mycket nöjd med både min insats men också med att
kontakten mellan mig och beställaren fungerat så bra som den gjort. Många beslut har fattats och
många tankar och önskemål har tagits i beaktning innan den slutgiltiga visuella profilen kunde
presenteras. Ett projektarbete av detta slag kan göras på många olika sätt och det är inte säker att jag
valt den bästa eller lättaste vägen. Men precis som ordspråket ”learning by doing" säger så har jag
lärt mig mycket om grafisk produktion som jag annars kanske inte hade lärt mig.

!

Svaret på frågan, Hur utformar man en designlösning som kan tillfredsställa intressenternas behov?
som jag kommit fram till i arbetet är att man som grafisk formgivare måste vara lyhörd och
uppmärksam på sin omgivning och för den tänkta beställaren. Det är viktigt att innehava goda
analyskunskaper som kan ge formgivaren i detta fall mig, den bakgrundsinformation som behövs
vid ett arbete på denna nvå. Genom att undersöka och få en översikt över ett företags varumärke
hittar man snabbt de områden eller problem som behöver fixas till. Sedan genom att använda sig av
lämpliga metoder för både analys- och design delen i projektet kunnat exekvera det på bästa sätt. I
mitt fall valdes intervjustudien för att samla in kvalitativ information direkt från olika
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kommunikationsbyråer och innehållsanalys i syfte att få en bättre inblick i vad som utgör bra
logotyper.

!

Genom att lyssna och vara uppmärksam på vad det är kunden vill ha med, men också kunna se vad
företaget behöver får man en bra balans i arbetet. Jag har tagit till mig vad både beställaren haft för
krav och önskemål men också baserat mina designbeslut på den information jag fått ut från
intervjustudien och innehållsanalysen. Sveriges Kommunikationsbyråer ville att en stark, tydlig
men också kreativ logotyp skulle tas fram med tillhörande komponenter. I den mån tycker jag att
jag lyckats bra eftersom alla beslut som tagits grundats på studiens undersökningsresultat. Komm!
är mycket nöjda med den designlösning som tagit fram eftersom de tycker den uppnår de krav och
önskemål som ingått i kravspecifikation för projektarbetet (Se Bilaga 1.).

!

Den sista frågan, Vad innehåller en logotyp och visuell profil som når fram med sitt budskap? är lite
svårare att svara på eftersom det beror helt på vad varumärket vill säga med sin logotyp och visuell
profil. Men generellt kan man säga att en visuell profil som Bo Bergström (2009, 266) förklarar är
att den ska tydliggöra affärsidén och skapa samhörighet både internt och externt för företaget. Tre
begrepp ska tydliggöras i och med skapande av ett företags visuella profil. Alltså Sveriges
Kommunikationsbyråers identitet, vilket i detta fall handlar om att de är en organisation som värnar
om god reklam och kommunikation inom Sverige. Deras vision, att de vill få fler företag i
branschen att uppmärksamma och deltaga i de tävlingar som Komm! anser kan utveckla reklam
Sverige ytterligare. Tills sist men inte minst profilen, vilket i detta fall innebär den re-design för
Titanprisets som jag utformat. Det är meningen att denna re-design ska hjälpa tävlingen utstråla
kreativ kommunikation och få reklambranschen att vilja anstränga sig mer i att vilja uppnå detta
genom att deltaga i reklamtävlingar (Bergström 2009, 267).

!

En visuell profil i mitt fall skulle utstråla tydlighet, kreativitet men också känslan av att förmedla
god kommunikation. Tydlighet är en av de attribut som alla grafiska formgivare borde ha med i
baktanken vid utformning av företags visuella profiler. Förstår man vad ett företag vill säga med sitt
varumärke blir det lättare för dem att öka sin konsumtion och nå ut med sina budskap.

!43

7.1 Vidare arbete!

!

När det gäller att gå vidare med ett arbete av detta slag anser jag att mer forskning inom grafisk
design som ämne måste göras. Större studier kring området hade inte bara varit nödvändigt utan
också mycket intressant eftersom mönster och samband kunnat tydliggöras ytterligare. Som jag sett
och läst finns många liknande examensarbeten inom utformning av visuella profiler vilket tyder på
att ämnet är av högsta grad intressant i dagens mediesamhälle.

!

Den intervjustudie och innehållsanalys som utförts räcker för att slutföra ett examensarbete som
detta men mer forskning som går in i ämnet på ett djupare stadie är väsentligt för att en större
förståelse ska kunna ses. Om chansen gavs igen hade det varit spännande att se hur man skulle
kunna utveckla designlösningen annorlunda när man nu är mer förberedd på vilka problem som kan
uppstå. Det hade även varit roligt att få fullfölja arbetet i den mån att jag som grafisk formgivare
hade fått vara med vid den fysiska produktionen av Titanpriset om Sveriges Kommunikationsbyråer
väljer att gå vidare med min designlösning.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 1 - Kravspecifikation
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Bilaga 2 - WBS
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Bilaga 3 - Gantt schema
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Bilaga 4 - Pert-diagram
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Bilaga 5 - Intervjufrågor!

!

Intervjufrågor till byråer

!
1.

Vad är viktigt vid utformning av logotyper, typsnitt, och färgscheman?!

2.

Hur går man tillväga med skapandet av visuella profiler?!

3.

Varför är det så viktigt med färg, form och typsnitt i skapandet av logotyper?!

4.

Vilka program används under designprocessen av visuella profiler och varför?!

5.

Vilka metoder används under designprocessen?!

6.

Hur kan man med det grafiska uttrycket frammana olika typer av känslor?!

7.

Vilken/vilka effekter ska en lyckad visuell profil ge upphov till?!

8.

Vad är viktigaste egenskapen/egenskaper en visuell profil kan innehava?!

9.

Vad ska ett passande typsnitt ge för känsla till betraktaren?!

10. Vad ska en passande färg ge för känsla till betraktaren?!
11. Vad kännetecknar en lyckad logotyp och varför?!
12. Ge ett konkret exempel på en lyckad logotyp.!

!
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Bilaga 6 - Mood board!
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Bilaga 7 - Tidiga skisser!
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Bilaga 8 - Visuell profil!
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Bilaga 9 - Diplom!
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Bilaga 10 - Affisch!
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Bilaga 11 - Flygblad!
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Bilaga 12 - Visitkort
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Bilaga 13 - Kuvert!
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Bilaga 14 - Brevpapper!
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Bilaga 15 - kampanjsida!
!
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Bilaga 16 - Banner
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