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SAMMANFATTNING

För att på ett bra sätt kunna marknadsföra och sälja en produkt är det viktigt att ha ett 

attraktivt ansikte utåt. En stor del av en produkts identitet finns i dess logotyp och grafiska 

profil. För att skapa en effektiv identitet gäller det att använda färger och former på ett sådant 

sätt att rätt sorts känslomässiga budskap förmedlas. Syftet med examensarbetet är att få 

grundläggande kunskap inom grafisk design för att kunna undersöka och ta fram en visuell 

identitet. Uppdragsgivaren är ett företag under uppstart som betår av fyra studenter som har 

tagit fram produkten Sockmate. 

Tre personas togs fram varpå sex passande logotypkoncept genererades. Ett av koncepten 

valdes ut efter utvärdering och diskussion. Under vidareutveckling förbättrades det valda 

konceptet för att passa en upprättad kommunikationsplan bättre. Till övriga delar av den 

grafiska profilen motiverades de olika valen med stöd från teorin, diskussioner med 

uppdragsgivaren och egna erfarenheter.

Rapporten beskriver processen kring framtagningen av en grafisk identitet tillsammans med 

resultatet (se figur 1) och diskussion kring detta. Resultatet består av en grafisk manual som 

innehåller regler gällande användningsanvisningar av Sockmates visuella kommunikation.

Figur 1, Framtagen logotyp
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ABSTRACT

A great way to market and sell a product is to have an attractive identity. A large part of a 

product's identity os found in its logo and graphic profile. To create an effective identity, 

colors and shapes must be used in such a way that the right kind of emotional message is 

transmitted. The goal of the project is to acquire basic knowledge in graphic design to 

explore and develop a visual identity. The client is a new founded company containing four 

students who has developed the product Sockmate. 

Three personas were presented and six suitable logo concepts were generated. One of the 

concepts were selected after evaluation and discussion. During further development the 

chosen concept were improved to better fit the clients established communication plan. The 

other parts of the visual identity was motivated with the support of theory, own experiences 

and discussions with the client.

The report describes the process surrounding the development of the graphic identity with 

the resulting outcome ( see image 1/figur 1) and discussion on this. The result consists of a 

graphical manual that contains rules and instructions on how to use Sockmates  visual 

communication.
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1. INLEDNING
Projektarbetet som behandlas gick ut på att ta fram en grafisk identitet till produkten 

Sockmate. Uppdragsgivaren är ett företag under uppstart och som består av fyra studenter 

vid Luleå Tekniska Universitet. Av uppdragsgivaren önskades  en fullt utvecklad logotyp 

tillsammans med en manual på hur den ska användas  och vilka typografiska regler som gäller. 

Uppdraget ansågs  ligga bra i tiden och eftersom resultatet blev fullgott så avser 

uppdragsgivaren att använda resultatet skarpt. 

1.1 Bakgrund

I kursen D0017A som lästes läsperiod tre under vårterminen vid Luleå Tekniska Universitet 

utfördes projektarbeten där förslag på en kommersialiserbar produkt utvecklades. Sockmate 

(se figur 2 och figur 3) togs fram under projektarbetet och är en produkt som håller fast 

strumpor i par hela vägen genom tvättmaskin och eventuell torktumlare. När strumporna ska 

hängas på tork finns det en krok som medger direkt upphängning. På så sätt försvinner 

risken att tappa bort enstaka strumpor och tid behöver inte läggas på sortering vid tvätt och 

torkning. Sockmate fästs med ett enkelt handgrepp och tas sedan av lika lätt när strumporna 

har torkat. För att strumporna inte ska lossna i tvätt-maskinen är produkten utrustad med 

små tänder som håller fast dem utan att för den delen skada strumporna. Produkten anses 

ha hög kommersialiserbar potential. Personerna bakom produkten ämnar därför att starta ett 

företag för att tillverka, marknadsföra och sälja den utvecklade produkten.

Figur 2, Produkten Sockmate sedd liggandes från sidan
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Figur 3, Produkten Sockmate fäst i två strumpor

1.2 Uppdragsgivarens nuläge

Företaget bakom produkten består av fyra studenter från Luleå Tekniska Universitet. Arbetet 

med produkten och företaget kommer att drivas vid sidan av studierna. Företaget är under 

uppbyggnad och målsättningen är att vid avslutade studier ha startat ett företag som har 

betalat av sig själv och förhoppningsvis börjat generera vinst. Företaget skall sälja produkten 

Sockmate för att hjälpa människor att spara tid och besvär i tvättstugan. Två stora 

målgrupper som företaget valt att rikta in sig på är företag som söker smart artiklar för 

presentreklam och privatpersoner som har behov av produkten. Genom försäljning som 

presentreklam till företag, direktförsäljning till kunder och via butiker ska så många människor 

som möjligt kunna få nytta av produkten.

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är skaffa sig grundläggande teoretisk kunskap inom grafisk 

design för att kunna undersöka och ta fram en visuell identitet åt produkten Sockmate. 

Resultatet skall vara enhetligt och professionell för att kunna tas på allvar. En otydlig identitet 

kan innebära sämre konkurrenskraft. För att gå vidare och kommersialisera en produkt är det 

därför viktigt att fastställa en sammanhållen och attraktiv identitet.
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1.4 Mål

Efter avslutat examensarbete skall en grafisk manual vara upprättad. Manualen kommer att 

fungera som en handbok där regler, anvisningar och praktisk information om logotyp, 

typografi och färger kommer finnas. Manualen kommer att vara till hjälp för de inom företaget 

som på något vis ska utforma visuell kommunikation där avsändaren är Sockmate.

1.5 Problemformulering

För att på ett bra sätt kunna marknadsföra och sälja en produkt är det viktigt att ha ett 

attraktivt ansikte utåt. En stor del av en produkts identitet finns i dess logotyp. En logotyp 

skall vara genomtänkt och stämma överens med företagets affärsidé, verksamhet och anda. 

För att skapa en effektiv logotyp gäller det att använda färger och former på ett sådant sätt 

att rätt sorts känslomässiga budskap förmedlas. 

En identitet skapas till produkten genom att fastställa regler gällande användandet av logotyp, 

färgprofil, form, utseende och bokstavsstilar rörande produktens utseende utåt. En grafisk 

profil ska ge ett enhetligt intryck och hjälpa till att ge ett likriktat användande av de eventuella 

bilder och texter som kommer att representera produkten. Färger, former, uttal, och 

förpackningar är alla saker som undermedvetet påverkar en observatörs intryck på olika sätt. 

Används de på rätt sätt går det att förmedla budskap, egenskaper och framförallt underlätta 

mottagarens förståelse för produkten. Den grafiska profilen spelar en viktig och avgörande roll 

i försöken att vinna trovärdighet på marknaden.

1.6 Avgränsningar

Med för mycket delar riskerar resultatet att bli halvdant. På grund av den begränsade tiden 

och omfattningen av de olika delarna i projektet behandlas bland annat inte bildspråket och 

dekorelement. Vidare behandlas inte några produkter i direkt relation till den grafiska profilen 

så som visitkort, brevpapper, förpackningar eller andra specifika trycksaker. 
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2. TEORI
Avsnittet behandlar några av de delar som används vid grafisk profilering. Utan någon tidigare 

erfarenhet ska läsaren kunna få grundläggande kunskap i några av de vanligaste begreppen 

som används. 

2.1 Visuell kommunikation

Enkelt översatt betyder det: överföring av information via visuella hjälpmedel. Visuell 

kommunikationen har alltid ett syfte och oftast är det i form av ett budskap från en avsändare 

till en tänkt mottagare. Används det på rätt sätt är det minst lika kraftfullt som det talande 

språket. Bra visuell kommunikation avgörs därför inte från estetiska eller konstnärliga 

synvinklar utan från förståelsen för budskapet. Tusentals budskap strider dagligen om 

människors uppmärksamhet. (Bergström, B., 2004) Bokstäver, bilder, form och innehåll är 

viktiga instrument i försöken att kommunicera så att mottagaren berörs och påverkas. Är det 

visuella språket rätt utformat når förmodligen budskapet fram, men är den slarvigt utformad 

når den med största sannolikhet ingenstans. (Fexeus, H., 2008)

2.2 Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken eller ett unikt koncept som skapats för att identifiera ett 

företag, dess produkter eller tjänster. Två av de vanligaste typerna av varumärke är ordmärke 

och figurmärke. Ett ordmärke är normalt sett ett namn som kännetecknar en viss produkt 

(och/eller företag) medan ett figurmärke normalt sett består av konkreta eller abstrakta figurer. 

Oftast kombineras ord- och figurmärket för att bilda en logotyp. Namnet och symbolen är 

viktiga verktyg för att kunna skapa ett välkänt varumärke som ska kunna representera 

produkten. Juridiskt går det att skydda ett varumärke från inkräktare genom att registrera 

namnet och tillhörande symboler eller kännetecken. Med registreringen kommer rätten att 

vidta rättsliga åtgärder om någon anses använda märket på ett olämpligt sätt. 

Ett varumärke byggs upp med hjälp av mycket mer än bara själva namnet och logotypen. På 

engelska används ordet ”Trademark” för varumärke, som kan översättas med ordet 

affärsmärke eller handelsmärke, vilket det mer handlar om idag. Det är inte bara något som 

används för att märka produkter och fysiska varor, utan det används för att framhäva 

företaget inom alla områden och för att identifiera dess kommunikation. Detta kan ske genom 

reklam i alla dess former, slogans eller bilder som kopplas samman med varumärket. 

Varumärkes byggande har blivit ett väldigt instrumentalt sätt för organisationer att 

kommunicera med konsumenten i dagens konkurrenskraftiga affärsvärld. Detta sätt att 

kommunicera har strategiska fördelar när det gäller att skapa associationer, värdegrund och 

differentiering för ett företag på lång sikt. För att ett varumärke ska växa sig starkt så måste 

alla de tankar och värderingar som företaget vill att varumärket ska spegla förmedlas genom 
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det grafiska materialet; i företagets grafiska profil, på förpackningar, i annonser och så vidare. 

Företaget försöker med hjälp av varumärket att bygga upp en positiv helhetsbild kring hela 

företaget, personalen samt de enskilda produkterna. När ett starkt varumärke har byggts upp 

spelar det oftast ingen större roll vad det är för produkter som tillverkas och säljs. 

Konsumenterna betalar för själva varumärket istället för den tillverkade produkten. Ett 

varumärke är i slutändan den immateriella föreställningen en konsument har av ett företag 

och dess produkter. (http://www.prv.se/, Maj 2010)

2.3 Grafisk profil

Det är viktigt att hålla ihop företagets alla visuella delar till ett enhetligt utseende. För att kunna 

konkurrera på den allt hårdare marknaden och vinna trovärdighet hos omvärlden krävs det att 

ett företag alltid uppträder tydligt och konsekvent i all kommunikation. En sådan samordning 

av kommunikationen kan kallas för grafisk profil, grafisk identitet eller företagsprofilering och 

kan användas av företag för att ge ett enhetligt grafiskt utseende. Ofta skapas profilen utifrån 

en logotyp, dess färger och teckensnitt. Dessa tre saker kommer sedan igen i alla visuella 

sammanhang kring företaget som visitkort, brevpapper, kläder, reklam med mera. Det är 

detta som ska få de olika delarna att passa ihop och kopplas till samma företag och 

varumärke. Ju starkare ett varumärke är, desto viktigare är det att följa en tydlig visuell profil 

för att behålla ett professionellt intryck som inger förtroende till kunderna. 

2.4 Grafisk manual

En grafisk manual bygger på den grafiska profilen och innehåller regler gällande 

användningen av företagets visuella kommunikation. Detta för att de som utformar nya 

trycksaker, reklam eller annat, lättare ska kunna hålla ihop den visuella  identiteten. Det som 

oftast ingår i en grafisk manual är användande av logotyp, företagsmärke, färgprofil, typsnitt 

och mallar. En grafisk manual kan vara allt ifrån väldigt enkel och endast beskriva logotypen 

och teckensnittsanvändningen, till väldigt omfattande där också riktlinjer för webbgrafik och 

TV-reklam kan beskrivas. Tanken med manualen är att den ska fungera som en slags 

uppslagsbok, stöd eller referens så fort tveksamheter uppstår kring framtagningen av 

företagets visuella kommunikation. (http://www.stockholm.se/, Maj 2010)

2.5 Logotyp

Vid marknadsföring av ett företag är det oftast dess logotyp som är den bärande delen i en 

grafisk profil, och det som människor kommer ihåg, känner igen och kopplar samman med 

företaget. I vissa fall består den av en symbol eller en grafisk bild som symboliserar ett 

företag, en organisation eller representerar ett varumärke. Vanligast är att en logotyp består 

av en kombination av ett ordmärke och ett figurmärke i en specifik stil och färg. 

11

http://www.prv.se
http://www.prv.se
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Stadens-grafiska-profil-och-logotypen-St-Erik/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Stadens-grafiska-profil-och-logotypen-St-Erik/


Är logotypen tydlig och välarbetad kommunicerar den ytterst snabbt med betraktaren och 

ger stora konkurrensfördelar för innehavaren. (Bergström, B., 2004)

2.5.1 Ordmärke

Ett ordmärke brukar vara en del av logotypen och är företagets eller produktens namn, eller 

en del av det. Det kan vara ett eller flera ord, men också bokstavs- och sifferkombinationer. 

Företagsnamnet kan även vara beskrivande, till exempel klädbutiken JC (Jeans & Clothes), 

eller så har namnet ingen koppling till verksamheten, som till exempel datortillverkaren Apple. 

I många fall kan det vara företagets grundare som sätter sitt namn som företagsnamn och 

ordmärke. (Bergström, B., 2004)

2.5.2 Figurmärke

Figurmärken är varumärken som består av endast en figur eller kombination av figur och ord. 

Ett ordmärke med en speciell form eller ett speciellt typsnitt anses vara ett figurmärke. 

Ett företags logotyp kompletteras ofta av ett figurmärke som utgörs av en förenklad bild. 

Tanken med figurmärket är att det ska kunna användas skilt från logotypen, men med hjälp 

av igenkänningsfaktorn ändå skapa rätt associationer. Med ett enkelt figurmärke förenklas 

även kommunikationen med andra kulturer och länder och får därmed ett gränslöst 

användningsområde. Det finns fyra olika typer av figurmärken:

Ideogram: Ett märke som visar själva idén med ett företags verksamhet. Ett exempel kan 

vara ett transportföretag som har en budbil som företagsmärke. 

Piktogram: Representerar ett objekt eller begrepp genom en, oftast förenklad, illustration. Ett 

exempel på ett piktogram kan vara bilden för herr och damtoalett.

Symbolbild: En bild som ska symbolisera ett företags verksamhet, men som inte alltid kan 

kopplas till verksamheten. Ett exempel är biltillverkaren Jaguar, vars märke är just en Jaguar 

som symboliserar snabbhet, styrka och elegans.  

Bokstavsmärke: Förkortning av ord eller andra bokstäver sammansatta till ett varumärke. 

(Bergström, B., 2004)

Företagsmärken som blivit inarbetade och kända kan ofta med framgång användas utan 

ordmärket eller företagsnamnet utskrivet. Vid framtagning och utformning av en ny logotyp 

med märke, bör man därför fundera över vad det är för budskap som ska förmedlas, vilka 

färger som är lämpliga och vilka former eller symboler som ska användas. 
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En bra logotyp och märke bör uppfylla följande kriterier:

• Vara lätt att känna igen

• Texten ska vara lätt att läsa

• Märket ska vara enkelt och grafisk tydligt

• Vara särpräglad

• Fungera i både färg och svartvitt

• Fungera i olika storlekar

• Vara tidlös

• Fungera i alla sammanhang oavsett material och underlag

(Bergström, B., 2004)

2.6 Färgsättning

Färg som stämningshöjande faktor är en viktig del i en grafisk profil. Färg talar direkt till 

känslorna och kommunicerar på en nivå som oftast är omedveten och ordlös. Färg kan 

därför användas för att effektivt skapa och förstärka stämningen i olika reklamsammanhang 

då de syns klart bättre och engagerar mer än svartvita motsvarigheter. Ett fält eller symbol 

med en avvikande färg drar direkt blicken till sig. Just därför används färger till i princip all typ 

av grafisk kommunikation idag. 

Det finns en mängd associationer kopplade till färger där hela upplevelsen av färgens känsla 

kan förändras vid enbart en förändring av dess nyans. När olika färger syns bredvid varandra 

påverkas de och utlöser andra reaktioner än de gör var och en för sig. Vissa effekter kan 

emellertid fås genom att direkt bryta mot de vedertagna reglerna, och istället kanske göra 

tvärt emot vad de flesta skulle ha gjort. Detta kan ibland ha större positiv effekt än att följa 

allmänna rekommendationer. Oftast bör användning av för många olika färger tillsammans 

undvikas. Detta kan ge ett rörigt och oseriöst intryck där budskapet lätt kan försvinna. 

Färgupplevelsen är högst personlig och vad en färg står för skiljer sig mellan olika kulturer. 

Vissa färger och färgkombinationer anses dock ha generella värden och betydelser och ger 

samma signaler till de flesta människor.

Röd: aktivitet, fysiskt, passion, energi, hetta, fara, medvetande

Gul: inspiration, värme, lycka, glädje, positiv energi, fokus

Blå: lugn, vatten, stillhet, trygghet, himlen, kungligt, det undermedvetna, kompetens, kyla
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Grön: kreativitet, personlig utveckling, framsteg, vitalitet, länkar samman intellekt och känslor.

Svart: mystik, djup, sorg, gränsdragande, det okända, förstörelse, ilska, 

Vit: renhet, oskuld, prestige, (i Asien också sorg, svaghet, vatten)

Lila: kunglighet, ballans mellan blå och röd, prestige, kvalitet, vänlighet

(Fexeus, H., 2008)

Vad en färg betyder kan bero på sammanhanget och alla människor uppfattar färger på olika 

sätt. Det går inte att veta om uppfattningen av rött för en person är lika som för en annan. 

Alla individer har egna favoritfärger och kopplar de olika färgnyanserna till olika saker, allt 

beroende på tidigare upplevelser, inlärningar och omedvetna värderingar. Det viktigaste vid 

bestämning av en färgprofil är att veta varför färgerna används. Hur färger påverkar beror i 

slutändan på den enskilda individen, men klart är att används färger på rätt sätt griper den 

tag i mottagaren. Det är helt enkelt upp till var och en som utformar trycksaker med färg att 

göra det de anser är det bästa för att hitta den association som söks.  

2.7 Typografi

Typografi är läran om bokstavsformerna, bokstävernas användning och hur de arrangeras. 

Inom visuell kommunikation anses det att bokstavsarrangemanget och bilden tillsammans är 

det viktigaste elementet. Avsikten med typografin är att ett budskap ska komma från en 

författare/sändare och tas emot av en läsare/mottagare. Att typografera innebär att välja ett 

teckensnitt och ett passande arrangemang. Ett teckensnitt, är en modern beteckning för 

typsnitt, och omfattar ett komplett alfabet (bokstäver, siffror och tecken) i gemensamt 

utförande och med individuella särdrag. Teckensnittet ska passa in i sammanhanget och utan 

svårigheter gå att läsa. (Berndal, B., 1990)

I löpande text är ett typsnitt med klackar mer lättläst, ett så kallat serif-typsnitt. Exempel på 

serif-typsnitt är Times New Roman. Däremot i rubriker och på skyltar är det lättare att läsa 

tecken utan klackar, så kallade sans-seriffer. Exempel på sans-serif-typsnitt är Arial och 

Helvetica. Skillnaden visas i figur 4.  

Times New Roman     Helvetica
Figur 4, Exempel på olika teckensnitt
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Vad beträffar storleken på bokstäverna eller teckengraden som det också kallas, kan Gyllene 

snittet ge en vägledning. Det är ett klassiskt proportionsförhållande som ger de harmoniska 

proportionerna 3  : 5 : 8  : 13 : 21 : 34 och så vidare mellan olika rubriker eller brödtexter. Detta 

snitt har visat sig vara mycket användbart i visuell kommunikation. (Bergström, B., 2004)

2.8 Kärnvärde

Kärnvärden kan enkelt förklaras som en sammanfattning av de värderingarna som företaget 

vill förknippa med sitt varumärke. De utgör centrum av varumärkesidentiteten och ska på ett 

övergripande plan fånga in varumärkets absoluta innersta natur eller "själ". De talar om vad 

företaget vill stå för nu och i framtiden och vilka grundläggande värderingar som driver 

varumärket. 

Målsättningen vid valet av kärnvärde är att det ska vara värdefullt och kommunicerbart ur 

konsumenternas perspektiv, samt unikt och svårimiterat ur konkurrenternas. Det gäller att 

försöka hitta vad som är kärnan i märkesprodukten eller i det varumärke som framtagningen 

handlar om. Utifrån den kärnan arbetas sedan kärnvärden fram. De kan bestå av funktionella 

och/eller emotionella värden. 

Det bör läggas ner stor omsorg på att arbeta fram kärnvärden. Ett kärnvärde ska 

representeras av en produkts/tjänsts huvudsakliga konkurrensfördel och bör inte överskrida 

tre till fyra stycken ord eller begrepp. Med allt för många kärnvärden riskerar positioneringen 

att bli otydlig.

Biltillverkaren Volvos kärnvärden är exempelvis säkerhet, kvalitet, miljö - tre ord som fungerar 

som riktlinjer och avstämningspunkter för allt som företaget gör. Ett annat exempel är H&M 

vars kärnvärden är: en öppen attityd, saklighet, tillgänglighet och lyhördhet. (Bergström, B., 

2004)
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3. METODER

Utvecklingsprocessen av en grafisk profil kan bestå av en mängd olika moment. Oftast ingår 

ett par övergripande moment i de flesta utvecklingsprocesser. En förstudie med 

informationsinsamling skapar den plattform som avgör hur resten av arbetet bör gå till. Under 

konceptgenereringen skapas de i idéer som det sedan väljs mellan under konceptvalet. Det 

valda slutkonceptet genomgår sedan en detaljdesign för att förbättras, förtydligas och 

anpassas till ett färdigt resultat.

3.1 Gantt schema

Innan ett projekt görs i regel alltid en översiktlig tidsplan från start till mål. Detta görs för att 

kunna göra rimlighetsbedömningar av enskilda insatser och delprojekt. Planen görs ofta som 

GANTT Schema. Det är en mycket enkel metod som kan ritas upp i ett vanligt 

koordinatsystem. Vid y-axeln förtecknas aktiviteterna och x-axeln representerar tiden. Varje 

aktivitet utgör en horisontell linje. Längden på linjen motsvarar aktivitetens varaktighet. 

Metoden är oöverträffad när det gäller att snabbt åskådliggöra ett projekts tidsåtgång och 

huvudaktiviteternas start- och slutpunkt. (Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D., 

2004)

3.2 Informationsinsamling

Information kan samlas in på en rad olika sätt. Litteratur inom rätt ämne kan studeras. Via 

internet kan befintliga grafiska manualer undersökas för att få en tydlig bild av vad det är som 

ska ingå i en grafisk profil. Möten och diskussioner med lärare inom berörda områden kan 

vara till fördel för att få snabba svar på frågor. Vidare finns det flera dokumentärfilmer om 

bland annat typografi och marknadsföring som kan studeras. 

3.3 Brainstorming

Brainstorming kan användas för att komma igång med att generera idéer. Efter att ha blivit 

introducerade för ett problem, får en grupp fritt generera idéer till lösningar under en viss tid. 

Sessionen bör inte vara längre än 45-60 minuter. Under en brainstormingsessionen ska det 

strävas efter att få ut så många idéer som möjligt. Alla idéer är välkomna och kritik är 

förbjudet under sessionen. Efteråt klassificeras och bearbetas de uppkomna lösningarna. 

(Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D., 2004)
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3.4 Fokusgrupper

Istället för att göra en stor marknadsundersökning med enkäter och intervjuer som omfattar 

många svarande så används oftast en fokusgrupp. Det är en begränsad studie, där det väljs 

ut en eller flera representativa användargrupper, som får diskutera sin uppfattning om en ny 

eller tilltänkt produkt. Cirka fem till femton personer deltar i en grupp. Deltagarna för en friare 

diskussion kring aktuellt tema eller den aktuella produkten. Samtalet i en fokusgrupp leds av 

en neutral moderator som ser till att gruppmedlemmarna får förmedla sina synpunkter och att 

diskussionen hålls inom det intressanta området. Tanken med att samla flera personer till en 

gemensam diskussion, är att gruppen tillsammans skall kunna komma på oväntade idéer 

eller resonemang genom att gruppen bygger vidare på varandras synpunkter. (Johannesson, 

H., Persson, J-G., Pettersson, D., 2004) 

3.5 Kommunikationsplan

En kommunikationsplan visar vad ett företags kommunikation skall uppnå. I många fall kan 

det vara en krånglig process, men bör inte försummas. Det är en viktig del för att kunna 

bygga en effektiv kommunikation. Eftersom den grafiska profilen till exempel används för att 

etablera ett nytt företag så är det viktigt att planen är realistisk där bland annat mål och 

målgrupp avgränsas på ett sådant sätt att det finns en rimlig chans att nå fram. I en 

kommunikationsplan kan det exempelvis ingå mål, målgrupp och budskap. 

Kommunikationsplanen ska fungera som en vägvisare och ett facit för alla delar i den visuell 

kommunikationen.  

3.6 Personas

Olika typanvändare tas fram för att kunna hjälpa till i valet av olika idéer. Dessa broderades ut 

med troliga intresseområden, civilstånd och personliga egenskaper för att underlätta en 

fördomsprofilering av de olika målgrupperna. Under utvecklingsarbetet kan dessa sedan 

nyttjas för att hjälpa till att sätta sig in i olika personers tycke och smak. 

3.7 Intervjuer

Ett sätt att samla information är att intervjua personer. Genom att först förklara bakgrunden till 

intervjun och sedan presenteras olika förslag får testpersonen en bra överblick i 

problematiken. Personen får fritt diskutera kring förslagen och intervjuaren antecknar 

betydelsefulla åsikter. En intervju kan vara planerad eller spontan. 
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4. GENOMFÖRANDE
Avsnittet innehåller en övergripande beskrivning om arbetsprocessen som användes  för att ta 

fram den grafiska profilen. 

För att påbörja arbetet med att ta fram en grafisk profil behövdes lämplig kunskap. En 

uppskattning om vad som skulle ingå i arbetet utfördes med en grovplanering och en snabb 

undersökning av teorin i ämnet. Ett GANTT schema (se bilaga 1) med aktiviteter och 

deadlines för fortsatt utvecklingsarbete skapades. Vidare gjordes en mer utförlig insamling av 

teori inom området för att få så relevant information som möjligt till det fortsatta arbetet med 

att ta fram en logotyp och en grafisk manual. Teorin sammanställdes i ett eget avsnitt av 

rapporten för att på ett enkelt sätt förklara de grundläggande bitarna. En rad befintliga 

grafiska manualer studerades även för att ge en god uppfattning om vad som ingår och hur 

upplägget tenderar att se ut. Vidare upptogs utvecklingen av den grafiska identiteten. 

4.1 Namnet

Under utvecklingen av produkten användes arbetsnamnet Sockmate Snappers. En hel del tid 

användes till namngenereringen och resultatet gillades av uppdragsgivaren. Ett problem med 

namnet identifierades dock när flera utomstående uppfattade namnet som för långt och för 

svårt att uttala. Det första och naturliga steget i utvecklingsarbetet blev därför att med 

uppdragsgivaren bestämma ett definitivt namn på produkten. Efter diskussioner och 

omröstning fastställdes det slutgiltiga namnet till Sockmate.  

4.2 Kommunikationsplan

En kommunikationsplan med tydliga mål upprättades för att ha något att utgå ifrån. Tanken är 

att den ska hjälpa till att säkerställa så att att företagets budskap och kommunikationsmål 

inte försummas. Med uppdragsgivare diskuterades vad den grafiska profilen ska förmedla. 

Tre kärnvärden togs fram för att i ett tidigt skede kunna utföra rimliga avgränsningar till 

utvecklingsarbetet. Kärnvärdena användes även som stödord och guider i framtagning-

processen för att i slutändan genomsyra det slutgiltiga resultatet.

4.2.1 Mål

Den grafiska profilen ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra produkten Sockmate som 

ett varumärke. Målet är att produkten och företaget bakom alltid ska agera och kommunicera 

på ett professionellt sätt för att uppfattas som en seriös och trovärdig aktör. Detta kommer att 

bidra till skapandet av förtroendefulla relationer mellan Sockmates  intressenter och därmed 

stärka varumärket. Produktens logotype ska finnas med i all kommunikation för att förtydliga 

Sockmate som avsändare. 
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4.2.2 Målgrupp

Produkten kommer att säljas till företag som kan tänka sig att använda den som giveaway 

eller presentreklam på till exempel mässor. Produkten kommer även att finnas till försäljning i 

olika typer av butiker som till exempel speciella klädbutiker eller stormarknader.  

Med två tydliga marknader kan tre tänkbara målgrupper identifierat. Den första och kanske 

viktigaste målgruppen är företagsrepresentanten som ska köpa in produkten till företagets 

sortiment eller som ser potentialen i produkten som en bra presentreklam. Något som är 

viktigt för denna kundgrupp är möjligheten att synas med sin företagslogotyp. De har också 

nytta av att förknippa sitt namn med en produkt som människor kommer att ha nytta av och 

uppskatta. Företagen är en köpstark kundgrupp som beställer stora volymer.

Den andra stora målgruppen är privatpersoner. Dessa planeras att nås ut till via butiker och 

genom direktförsäljning. Inom kundgruppen finns ett antal olika typkunder. En stor är 

flerbarnsföräldrar som får lägga mycket tid på att sortera strumpor till olika medlemmar av 

familjen och som uppskattar den tidsbesparande aspekten. Dessa kommer troligen komma i 

kontakt med produkten via vänner och bekanta. Lämpliga butiker för att nå denna grupp är 

troligtvis ICA och andra dagligvarubutiker.

En annan stor del är unga människor som bor själva och tycker att tvättprocessen är 

ansträngande. Många känner säkert igen problemet att strumpor kommer bort och de 

kommer att uppskatta att produkten håller ihop strumporna och att den sparar tid. Bästa 

sättet att nå ut till den här kundkretsen är genom klädkedjor som till exempel Brothers / 

Sisters samt via sociala medier som Facebook. Den här gruppen handlar troligtvis gärna 

online eller lär sig mer om produkten via internet.

4.2.3 Budskap

Produkten är smart och enkel att använda. Kunden sparar tid i tvättstugan när de använder 

produkten och slipper att sortera strumporna eftersom de sitter hopparade under hela 

tvättprocessen. Därmed kommer enstaka strumpor inte att försvinna och fler personer 

kommer inte att uppleva tvättprocessen som ett orosmoment. Användaren blir nöjd och inser 

produktens värde. 

Den stora fördelen för företagskunder som köper in produkten som presentreklam är den 

stora ytan för tryck. Mottagare av företagets giveaway kommer alltid att se företagslogotypen 

när de kastar strumporna i tvättkorgen och när de tvättar. Produkten skall ses som en smart 

och innovativ giveaway med intresseväckande design som användaren kommer att ha nytta 

av. Alla känner igen sig i problemet och därför ser många snabbt nyttan med produkten. På 

så sätt kommer företaget som gett bort den förknippas med något positivt.
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4.2.4 Medium

Den grafiska profilen kommer att synas i bland annat digitala medier och trycksaker. Det kan 

röra sig om mail, hemsidor, pappförpackningar, lågkvalitetspapper, visitkort och finare 

broschyrer. Kvaliteten och variationen kommer att växla mellan stora högupplösta versioner 

av logotypen till små enklare svart-vita tryckta på kartong.  

4.2.5 Utvärdering

Resultatet ska kännas professionell. Uppdragsgivaren ska vara nöjd med resultatet och 

känna att den grafiska profilen motsvarar ställda förväntningar. 

4.2.6 Kärnvärden

De tre kärnvärdena som Sockmate ska stå för är att den är en innovativ och smart produkt 

som är enkel att använda. 

4.3 Utvecklade personas

Utifrån kommunikationsplanen skapades tre typanvändare med metoden för personas. 

Dessa baserades på de målgrupper som uppdragsgivaren hade identifierat. Figur 5 visar en 

schablonsbild som hjälper till att fördomsprofilera de olika personasen.  

Eva, 40 år 

- En förlovad småbarnsmamma.

- Bor i lägenhet med egen tvättmaskin i toalettutrymme. 

- Har ingen akademisk utbildning och arbetar som receptionist. 

- Gillar att shoppa och är aktiv inom sina barn intresseområden.

- Hon och hennes man tvättar ungefär lika ofta och är väl införstådd i problematiken av att 

tvätta och sortera strumpor. 

Mats, 55 år

- Gift med familj och utflyttade barn.

- Bor i villa med egen tvättmaskin i källaren.

- Eftergymnasial utbildning och arbetar som inköpschef.

- Livsnjutare som bland annat gillar whiskey, spela golf och att segla.

- Tvättar aldrig själv, men inser problematiken med att tvätta och sortera strumpor. 

Erik, 26 år

- Singel som bor ensam. 

- Studerande på högskola.

- Bor i studentlägenhet med delad tvättstuga. 

- Är stilmedveten och modeintresserad. 

- Tvättar själv. Är väl medveten om problematiken med sortering av strumpor. 
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Figur 5, Schablonsbilder av de tre personasen.

4.4 Konceptframtagning till logotyp

Utan några fasta riktlinjer genomfördes en första skissession tillsammans med en 

brainstorming där en stor mängd förslag skisserades på A3-ark under en timme. Ett flertal 

logotyper togs fram och de mest intressanta förslagen förbättrades med hjälp dator och 

programmet Adobe Illustrator (se bilaga 2 för samtliga förslag). Genom muntliga analyser och 

diskussioner med en fokusgrupp bantades den stora mängden förslag ner genom att välja 

bort de förslag som direkt inte ansågs motsvara rätt förväntningar. 

De kvarvarande koncepten utvärderades och utifrån det togs fyra olika typsnitt fram som 

presenteras i figur 6. De olika förslagen är uppdelade i två förslag med småbokstäver och två 

förslag med stora bokstäver. Under framtagningen togs det hänsyn till kommunikationsplanen 

och de tre typanvändarna. 

Figur 6, fyra förslag på olika ordmärken
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Vidare framställdes flera olika figurmärken (se bilaga 3 för samtliga figurmärkesförslag) som 

även de analyserades och bantades ner till fyra huvudkoncept. Förslagen på figurmärkena 

presenteras i figur 7.

Figur 7, fyra förslag på olika figurmärken

Figurmärkena bygger på formen av produkten Sockmate. Formen är unik och ger goda 

möjligheter att få ett märke som direkt förknippas med produkten. Tillsammans med 

uppdragsgivaren diskuterades de olika förslagen om fyra ordmärken och fyra figurmärken. 

Tänkbara kombinationer av de olika förslagen genererades och modifierades för vidare 

analys. Sex slutgiltiga förslag togs fram där alla var tänkbara kandidater för vidareutveckling. 

Förslagen presenteras i figur 8.

Figur 8, Sex förslag till logotyp
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4.5 Utvärdering och val av logotypkoncept

För att undvika personliga värderingar gjordes en undersökning där 30 personer i olika åldrar 

tillfrågades. Bakgrund till arbetet och produktbeskrivning presenterades för de olika innan de 

tillfrågade öppet fick resonera kring varje förslag och sedan välja en favorit. För och nackdelar 

tillsammans med förbättringsförslag noterades och sammanställdes i tabell 1. 

Tabell 1, Utvärdering av förslag 
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Undersökningen visade att förslag 2, 4 och 5 inte var tillräckligt bra för att representera 

produkten och kunde därmed slopas. Förslag 3 och 6 gavs flest poäng och ställdes mot 

varandra för vidare analys. Trots att förslag 6 fick flest röster valdes ändå förslag 3 för 

vidareutveckling. Valet motiverades främst efter en kommentar som gjordes åt förslag 6 där  

ordmärket ansågs något oklart. Den tvådelade utformningen av ordmärket ifrågasattes 

eftersom det lika gärna kunde tolkas som två ord. SOCK och MATE. Detta hade försummats 

i utvecklingsarbetet och förslaget valdes därför bort för att undvika några oklarheter med 

namnet på produkten. Förslag 3 valdes alltså för fortsatt vidareutveckling. Vidare 

försummades inte ordmärket i förslag 6 eftersom det gillades av många. 

4.6 Vidareutveckling av valt logotypförslag

Förslaget som tagits fram för vidareutveckling var relativt kantigt och hårt. Dessutom bestod 

ordmärket av ett redan befintligt typsnitt. För att skapa en något mjukare och mer unik 

logotyp modifierades bokstäverna. Hårda kanter ersattes med mjukare och några av 

bokstäverna modifierades för att passa de övriga bättre. 

Figurmärket gjordes om med inspiration från förslag 6 där konturen av produktens profil kan 

antydas trots att det inte är den som är utritad. Formen som ramar in figurmärket togs från 

konturen på bokstaven O för att passa in bättre med texten och skapa en samhörighet. 

Figur 9, vidareutveckling av valt logotypförslag
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4.7 Typsnitt till den grafiska profilen

Textelement fastställdes med resonemang och jämförelser med olika typsnitt för att avgöra 

vilket som passar bäst. Olika storlekar testades, skrevs ut och undersöktes för att få en 

uppfattning om vilka storlekar som ansågs vara lämplig. 

I löpande text önskas oftast ett serif-typsnitt eftersom det är lättare att läsa vid stora 

textflöden. Att välja ett serif-typsnitt på grund av den något bättre läsbarheten ansågs dock 

onödigt i det här fallet eftersom uppdragsgivaren inte ämnar att använda sig av allt för långa 

texter. Ett serif-typsnitt i en längre text för oftast associationerna till en roman eller en rapport 

och kan upplevas lite gammalmodigt. I rubriker och på skyltar är det lättare att läsa ett så 

kallat sans-seriff typsnitt.

 Exempel på text med serif-typsnittet Times New Roman:

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
 nibh euismod  tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 Exempel på text med sans serif-typsnittet Helvetica: 

! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
! nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
! volutpat.

Figur 10, exempel på hur en text med serif- respektive sans-seriff typsnitt kan se ut i en 

löpande text

Helvetica valdes för dess tydlighet och dess neutrala utformning. Helvetica är en mycket 

välanvänd och omtyckt font som med dess neutrala utformning är lättförståelig utan att den 

direkt bär på någon egen innebörd. Texten får därmed stå för sitt eget innehåll utan att 

typsnittet gör någon egen påverkan på intrycket.
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4.8 Färger till den grafiska profilen

När färg ska väljas finns det ingen entydig eller enkel sanning om vad som är rätt eftersom 

det primärt handlar om upplevelse. Valet bör bedömas utifrån den tilltänkta målgruppen och 

den upprättade kommunikationsplanen. Färgvalet är tänkt att framkalla en emotionell respons 

hos betraktaren och hur en färg påverkar beror mycket på sociala och kulturella bakgrunder.  

Eftersom många olika studier har gjorts på hur olika färger påverkar personer användes teorin 

till att motivera ett första färgval. Blå färg anses bland annat förmedla följande signaler: lugn, 

trygghet och kompetens medan grön signalerar bland annat kreativitet, personlig utveckling, 

och framsteg (Fexeus, 2008). Både en blå och en grön färg skulle alltså motsvara budskap 

som stämmer bra överens med kommunikationsplanen. En undersökning gjordes 

tillsammans med logotypen för att undersöka om bara en av färgerna eller båda tillsammans 

kunde användas. Undersökningarna visade följande:

Tabell 2, Färgutvärdering

Enbart grön färg oavsett nyans associerades snabbt med ett skogsbolag eller något 

miljöföretag.

Enbart blå färg oavsett nyans gav inga direkta eller tydliga signaler och associerades endast 

till olika saker vid närmare eftertanke. 

En blandad blågrön färg gav kopplingar till sjukvården eller tandläkaren. 

 
Färgerna blå och grön tillsammans hade varit önskvärt, men det visade sig vara allt för svårt 

att få till en kombination som var estetiskt tilltalande.  

Efter undersökningen valdes tillslut blå som den primära färgen. Olika nyanser av blå färg 

testades på logotypen för att finna en slutgiltig färgkod. Till den bestämdes även en mörkare 

blå för att använda som komplementfärg. För att inte skapa för stora kontraster valdes en 

mörkt grå ton med 90 % svärta till sekundärfärg och en gråton med 70 % svärta till 

komplement färg. Den mörkt gråa färgen valdes istället för svart eftersom den påminner mer 

om ett plastmaterial.

Figur 11, Valda färger
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5. RESULTAT
Resultatet presenteras i form av en grafisk manual. Här ingår det hur logotypen ska se ut och 

hur den ska användas i olika förfaranden. Likaså ingår även typografiska regler och 

rekommendationer tillsammans med vilka färger som ska representera den grafiska profilen.

Logotypen

Logotypen till Sockmate och dess olika tillämpningar används när företaget bakom Sockmate 

står som avsändare. Logotypen består av figurmärket och namnet Sockmate i ett givet 

ordmärke. Figuren och ordet har en fast storleksrelation och placering i förhållande till 

varandra. Dessa får inte ändras. Figur och ord får inte säras på och figurmärket får inte 

användas ensamt. Hela logotypen skall alltid användas och den får inte beskäras på något 

sätt. 

Logotypen bör inte användas i allt för stort format. Använd istället luft omkring för att göra 

den tydlig. Gränsen för hur liten logotyp som kan användas kan inte anges exakt utan beror 

på sammanhanget. Figurmärket ska vara igenkännbart och namnet läsligt.

Logotypen finns i olika varianter beroende på produktionsmetod och antalet färger som finns 

till förfogande. Vid färgtryck, i annonser, trycksaker med mera, ska alltid färglogotyp 

användas. I figur 12 visas hur logotypen ska se ut i de sammanhang där det är tekniskt 

möjligt att använda de korrekta färgerna.

Figur 12, färglogotyp
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Logotypen vid utskrift i svart och vitt

I sammanhang där logotypen bara kan förekomma i svart-vita versionen ska gråskala 

användas. 

Figurmärket ska vara i en gråskala med 70 % svart. 

Detta motsvarar i färgskalan CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=70

Ordmärket ska vara i en gråskala med 90 % svart.

Detta motsvarar i färgskalan CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=90

Figur 11, Logotypen i gråskala

Logotypen vid mörk bakgrund

I de fall logotypen ska användas mot en svart eller mörk bakgrund, ska negativformen (se 

figur 13) användas. Denna är något tunnare än den positiva logotypen för att undvika ett svällt 

utseende.

Figur 13, negativ form av logotypen med ett exempel på en mörk bakgrund
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Logotypens frizon

För att logotypen ska kunna framträda till sin fördel behöver den luft runt om. Storleken är inte 

det avgörande, utan det är det tomma utrymmet eller den så kallade frizonen (se figur 14) 

som lyfter fram logotypen. Frizonen runt logotypen gäller även till papprets eller en trycksaks 

kanter. Frizonen för logotypen är som följer:

Över och underkant: Figurmärkets höjd är lika med frizonens avstånd i över och underkant.

Sidor: Figurmärkets bredd är lika med frizonen till höger och vänster om logotypen. 

Figur 14, logotypens frizoner

Färger

I färg framträder logotypen med blått (2.) figurmärke och mörkgrått (5.) ordmärke. Finns det 

ingen möjlighet att framställa logotypen med den avsedda blå färgen, ska den göras i 

gråskala (4. och 5.) eller i negativformen, det vill säga vit. En mörkare blå finns som 

komplementfärg (1.). Färgerna anges i färgskalan CMYK. 

Figur 14, numrerade färgval
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1. Mörkblå: C: 75%, M: 55%, Y: 0%, K: 40%

2. Blå:  C: 75%, M: 55%, Y: 0%, K: 0%

3. Vit:  C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%

4. Grå:  C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 70%

5. Mörkgrå: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 90%

Typsnittet i logotypen

Typsnittet som används i logotypen finns inte att använda. Det är en grafiskt framställd bild  

där texten endast är gjord för att användas i logotypen. 

Typsnitt i skrivelser

Företagets information ska vara tydlig, lättillgänglig och ska vara lätt att känna igen. Därför är 

Helvetica Neue det typsnitt som ska användas i all skriven text. I olika specialfall skall alltid 

följande användas:

Brödtext:   Helvetica Neue-mager med storleken 10 - 12 punkter.

   (Synskadades riksförbund rekommenderar 12-14 punkter)

Rubriker:   Helvetica Neue-fet med storleken 14 - 18 punkter.

   Rubriken ska alltid vara minst 3 punkter större än Brödtexten

Ingresser:  Helvetica Neue-medium med storleken 11 - 13 punkter.

   Ingressen ska alltid vara en punkt större än brödtexten. 

Fotnottext: Helvetica Neue-medium med storleken 9 punkter. 

   Kan även användas till kontaktuppgifter i dokument. 

Tips

• I brödtext skrivs alltid Sockmate stor bokstav och kursiv stil. 

• För att använda fet stil i brödtext används Helvetica Neue-medium.

• Använd kursiv och fet stil sparsamt för att markera ord eller kortare stycken.

• Versaler bör endast användas sparsamt, exempelvis i rubriker och underrubriker eller för att 

lyfta fram enstaka ord. 

• Skriv inte för långa stycken för att underlätta förståelsen av texten. 

• Utforma texter på ett sådant sätt att budskapet blir så tydligt och lättillgängligt som möjligt. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION

Projektet gick ut på att skapa en grafisk identitet åt produkten Sockmate. Utvecklingen var 

nödvändig och låg rätt i tiden då företaget är under uppstart. Examensarbetet ses som en 

naturlig del av utvecklingen av företaget och kan därför anses skarpt. Resultatet kommer att 

tillämpas så fort arbetet är färdigt. 

Området grafisk formgivning var i uppstarten av projektet ganska främmande eftersom 

författarens egentliga utbildningsinriktning är produktdesign. Utan någon direkt förkunskap 

gick en stor del av tiden i projektet till att läsa på i området. Vidare krävdes även kunskaper 

inom rätt sorts programvaror i datormiljö för att kunna skapa vettiga grafiska element. 

Kunskap som inte fanns innan utan som också fick inhämtas under arbetets gång. 

Projektplanen har fungerat bra så till vida att visa vad som behövts göras och hur mycket tid 

som finns att tillgå de olika uppgifterna. Dock har planeringen inte kunnat hållas och 

reservtider i form av helg- och kvällsarbete har varit tvungna att nyttjas. Detta eftersom olika 

moment tillkommit som inte varit planerade. En omtentamen i hållfasthetslära som gick 

parallellt med arbetet slukade en del tid och lika så inlärning av till exempel datorprogrammet 

Adobe Illustrator. 

Utvecklingsarbetet uppfattades som ganska svårt och tidskrävande. Utan någon erfarenhet i 

ämnet kändes uppstarten ganska mäktig. Med en kommunikationsplan kunde en del 

avgränsningar göras, men någon direkt riktning gick inte att utläsas. Kärnvärdena som är 

inbakade i kommunikationsplanen skulle kunna fungera som en vägledning. Det är dock svårt 

att bestämma exakt vad ett kärnvärde har för egentlig betydelse och hur det ska 

implementeras i resultatet. Oftast sågs det som lättare att se vad som inte fungerar snarare 

än vad som är exakt rätt. Mycket av utvecklingsarbetet gick därför ut på att generera förslag 

och sedan banta bort de förslag som inte passade. 

Störst problem under utvecklingsarbetet stöttes på vid bestämmandet av färger. Till exempel 

så kan en och samma färg framkalla vitt skilda reaktioner hos olika personer beroende på vart 

de kommer ifrån. Det är därför svårt att avgöra om resultatet kommer att uppskattas av alla. 

Resultatet för den grafiska profilen blev ganska neutralt och stilrent. Inga direkta 

undermedvetna budskap förmedlas mer än att det i alla fall inte känns fel. Resultatet är ändå 

välarbetat och används den grafiska manualen kontinuerligt så kommer även produkten och 

företaget bakom att uppfattas som en seriös och professionell aktör på marknaden. 
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8. REKOMMENDATION

Det är upp till företaget att på bästa sätt använda sig av den grafiska manualen och vara 

regelbunden i sitt agerande. Inget är hugget i sten och manualen är en guide i hur olika saker 

ska användas för att förenkla skapandet av en identitet till produkten. I slutändan är det 

företagets agerande och inställning som kommer att spegla sig i produkten och Sockmate 

som varumärke.

Vidare är det bestämt vad som ska användas snarare än hur det ska användas. Företaget har 

fortfarande stor frihet i hur de olika grafiska elementen ska nyttjas. De fastställda delarna går 

att tillämpa på nya saker som företaget behöver som till exempel visitkort eller en hemsida. I 

bilaga 4 går det att se ett exempel på tillämpning av ett brev.

Allt eftersom företaget blir större måste fler punkter i den grafiska profilen undersökas och 

uppdateras. Bildspråket och dekorelement är inte bestämda och det är rekommenderat att 

de står näst på tur för utveckling. Eftersom den nu fastställda grafiska profilen är ganska 

neutral i sitt utförande kommer bilder och dekorelement att spela större roll om olika budskap 

ska implementeras i Sockmates identitet. 
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BILAGA 2 - DEN FÖRSTA FÖRSLAGSGENERERINGEN
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BILAGA 3 - FÖRSLAG TILL FIGURMÄRKE
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BILAGA 4 - EXEMPEL PÅ TILLÄMPNING AV DEN GRAFISKA PROFILEN
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