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Abstract 
Internet and social media have opened up new possibilities for companies and organisations to 

communicate their brand. It only takes a few seconds to communicate the message of a website to the 

user. This indicates the importance of having the intended message of the website communicated clearly 

in order to give the user a correct impression of the company or the organisation. When it comes to the 

concept design of a website, it’s important that all different parts is presented uniformly. This report 

describes the process and the end product of a concept design for a food event. The concept design 

includes interaction design, a graphic identity and digital strategies in a website that all togheter creates a 

startingpoint for the branding of the event. In the creation of the logotyp which is as part of the graphic 

identity it was important to anticipate the needs of the users and the other stakeholders. An interview 

study was conducted with a focus group of the purpose to investigate users' feelings and reactions based 

on the first impressions of three different logo proposals. The investigation was fruitful and increased our 

understanding about what the participants thought about the different logotypes and colour combinations. 

Along with a few corrections we reach a brand identity that could be effective in communicating the 

message of the event. During the design process, we had regular weekly meetings with the client who also 

approved the final logo, graphic identity as well as the digital strategies and functions of the website. The 

result shows that a careful preparatory phase is a necessity to establish the client's goals and vision as well 

as our own early in the process. This helped us to keep the design work on a steady path through the 

whole process as well as creating a unified concept design for the event. 
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Sammanfattning 

Internet och sociala medier har öppnat upp till nya möjligheter för organisationer och företag att 

kommunicera sitt varumärke. Det tar endast några sekunder för webbplatsens budskap att nå användaren. 

Detta visar vikten av att det avsedda budskapet är väl uttänkt och kommuniceras tydligt till användaren 

för att ge en professionell och adekvat bild av företaget. När det kommer till att skapa en konceptdesign är 

det bland annat viktigt att olika delar hänger ihop på ett enhetligt sätt. Denna rapport beskriver processen 

och slutprodukten av skapandet av en konceptdesign för ett matevenemang. Konceptdesignen inkluderar 

interaktionsdesign, en grafisk identitet och digitala strategier i en webbplats som skapar förutsättningar i 

varumärkesbyggandet av detta evenemang. I skapandet av logotypen som en del i den grafiska identiteten 

var det viktigt att förutse behoven hos användarna och övriga intressenter. En intervjustudie genomfördes 

med en fokusgrupp i syftet att undersöka användarnas känslor och reaktioner utifrån deras första intryck 

av tre olika logotypförslag. Undersökningen var givande och ökade vår förståelse för hur deltagarna 

uppfattade de olika logotypförlagen och färgkombinationerna. Efter några korrigeringar färdigställdes den 

grafiska identiteten utifrån resultatet av intervjustudien. Under designprocessen hade vi regelbundna 

veckomöten med beställaren som även godkände den slutliga logotypen, den grafiska identiteten samt de 

digitala strategierna och funktionerna på webbplatsen. Resultatet visar att en noggrann förberedelsefas är 

en nödvändighet för att tidigt i processen fastställa våra egna samt kundens mål och visioner. Detta 

hjälpte oss att hålla designarbetet på en stadig bana genom hela processen samt att skapa en enhetlig 

konceptdesign för evenemanget. 
 

Nyckelord 
Konceptdesign, visuell design, interaktionsdesign, webbdesign, grafisk identitet, varumärke. 
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Förord 
Vi vill tacka vår beställare för ett stort förtroende och möjligheten till att utveckla detta projekt. 

 

Vi vill även tacka våra intervjupersoner som deltagit i fokusgruppsintervjun med användbara åsikter och 

kommentarer rörande evenemangets identitet.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Peder Söderlind för ett stort engagemang och goda 

råd igenom hela processen. 

 

Sammanfattningsvis har examensarbetet varit en utmanande, lärorik och framför allt rolig process där vi 

kan ta med oss värdefulla kunskaper till framtiden. 
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1. Inledning 
Det har aldrig varit så viktigt som nu för ett företag eller en organisation att ta hand om den visuella 

presentationen av företaget. Med internet och uppkomsten av sociala medier har nya möjligheter öppnat 

dörrar för organisationer och företag att nå ut till sin publik med digitala strategier.  
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Den grafiska identiteten tillsammans med interaktionsdesignen på en webbplats är ett skyltfönster ut mot 

kund som ska förmedla en känsla om företagets eller organisationens visioner och personlighet. Detta är 

avgörande för om kunden vill ta till sig företaget eller organisationens produkt eller tjänst.  

I detta projekt har vi arbetat med en konceptdesign av en webbplatsprototyp med grafisk identitet för ett 

evenemang med namnet ”Taste the World” som syftar till att locka människor att upptäcka nya 

restauranger och maträtter på Södermalm i Stockholm under en nio dagars period.  

 

Webbplatsen är utgångspunkten i skapandet av varumärkesidentiteten vars syfte är att marknadsföra 

evenemanget där den grafiska identiteten även kommer att pryda framtida marknadsföringsmaterial i 

tryck och andra digitala kanaler. Med det visuella budskapet kopplat till en genomtänkt strategi kring 

besökarens interaktion med produkten, har vi tagit fram en konceptdesign i sin helhet utifrån ett 

marknadsperspektiv som ska locka vår målgrupp till evenemanget. Som en del av konceptet ansåg vi det 

viktigt att inkludera digitala strategier i marknadskommunikationen samt integrera dem i designen. Allt 

detta sammantaget skapar slutligen en bild av evenemangets personlighet och budskap med målet att 

skapa en färdig produkt att ha som presentationsunderlag för restaurangägare och sponsorer.  

 

I denna rapport beskrivs dels den arbetsmodell som vi har valt att arbeta efter samt den teori som har legat 

till grund för våra designbeslut. Konceptdesignen presenteras i form av en prototyp av en webbplats med 

en ny grafisk identitet som är dokumenterad i en grafisk profil. 

 

2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en konceptdesign till en prototyp av en webbplats med 

grafisk identitet för ett evenemang. Med konceptdesign syftar vi till att ta fram en design som ser till 

helheten vad gäller produktens utseende och funktion utifrån ett marknadsperspektiv. Vi kommer således 

ta fram en helt ny identitet åt detta evenemang med en visuell design som förväntas bestå av ett helt ny 

grafisk identitet som en del i varumärkesidentiteten med målet att hitta kommunikationsstrategier som 

kan sälja in detta evenemang till både sponsorer och besökare.  

 

För att se till helhetskonceptet vi vill ta fram en webbplats med en stark identitet som ska kommunicera 

en känsla av mat, glädje, lekfullhet, sommar och gemenskap. För att uppnå detta mål avser vi det viktigt 

att genomföra en noggrann research där vi definierar företagets visioner, målgrupper samt skapar oss en 

bild av den tidsanda projektet befinner sig i vad gäller konkurrenter och trender.  
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3. Problemformulering 
Detta projekt ämnar öka förståelsen för hur man kan ta fram en konceptdesign av en webbplatsprototyp 

som med en grafisk identitet och beskrivning av interaktion och digitala strategier ur ett 

marknadsperspektiv, kan fungera på ett enhetligt och effektfullt sätt. Utmaningen ligger i att hitta en 

kommersiell designlösning utan tydliga riktlinjer från beställaren som ska locka besökare till 

evenemanget samt säljas in till potentiella sponsorer och restaurangägare. 

 

4. Avgränsning 
I detta projekt har vi valt att utesluta frontendutveckling i HTML- och CSS-kod. Vi har avgränsat oss till 

att ta fram en prototyp av en fungerande webbplats att implementera i Wordpress samt en grafisk identitet 

och grafisk profil.  

 

5. Begreppsförklaring 
 

Design 

När vi i denna uppsats nämner begreppet design syftar vi på produktens utformning i både formgivning 

och funktion.  

 

Grafisk design/visuell design 

När vi i denna uppsats skriver om grafisk design eller visuell design syftar vi på den formgivning som 

pryder webbplatsen. 

 

Grafisk identitet 

Med begreppet grafisk identitet avser vi företagets visuella framställning i form av logga, typografi och 

färgval.  

Designelement/element 

Med detta begrepp avser vi ett specifikt visuellt avgränsat område på webbplatsen exempelvis logotypen, 

menyn eller en knapp. 

 

Puffar  

Inom webbdesign används ibland ordet ”puff”, vilket innebär en ingång i form av exempelvis en bild med 

en kortare textrad som syftar till att locka besökaren att klicka sig vidare in på webbplatsens undersidor. 
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Moodboard 

Med moodboard avser vi ett collage av bilder som syftar till att symbolisera de budskap som den grafiska 

identiteten ska signalera.  

 

Användare 

När vi i denna rapport använder begreppet användare menar vi slutanvändaren, det vill säga de personer 

som i slutändan kommer att använda den färdiga webbplatsen. 

 

Hashtag 

En hashtag (#) är en markör som syftar till att kategorisera bilder i en social media applikation. 

 

Footer 

En footer kallas den del av webbplatsen som ligger längst ner på sidan och ofta syftar till att presentera 

viktiga kontaktuppgifter och dylikt. 

 

Header 

En header är den del av webbplatsen som ligger överst på sidan. 

 

6. Bakgrund 

6.1 Taste the world 
Projektets beställare ämnar att genomföra ett mat-evenemang under nio dagar på Södermalm i Stockholm. 

Evenemanget går ut på att människor kan promenera mellan olika restauranger i ett område och köpa en 

liten maträtt och en öl eller annan dryck för en liten kostnad om cirka 30 kr. Det ger besökarna möjlighet 

att umgås kring mat på ett nytt sätt och upptäcka nya restauranger i området. Konceptet är inspirerat av ett 

årligt tapasevenemang i olika delar av Spanien som har kommit att bli mycket framgångsrikt. 

Evenemanget ska finansieras av ett ölföretag som i gengäld får sitt varumärke marknadsfört. 

 

6.2 Beställaren 
Projektets beställare är en privatperson som givit oss uppdraget att ta fram en konceptdesign för detta 

evenemang applicerat på en prototyp av en webbplats. Samarbetet kommer dock troligen fortgå efter 

examensarbetets slut. Beställarens har givit oss friheten att ta fram egna riktlinjer för konceptet men har 
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samtidigt fungerat som en beslutsfattare vid olika designbeslut under den kreativa processen. Vi har haft 

löpande och veckovis avstämningar med beställaren både via fysiska möten och mail. 

 
6.3 Uppdraget 
Projektet gick ut på att skapa en prototyp av en webbplats med grafisk identitet och digitala strategier ur 

ett marknadsperspektiv. Webbplatsen ska fungera som en plattform där användarna blir inspirerade att 

delta i evenemanget samt informerade om vilka restauranger som deltar, dess positioneringar, vilken typ 

av mat de erbjuder och så vidare. Webbplatsen och dess tillhörande grafiska identitet ska vara färdig att 

presentera för restaurangägare och sponsorer.  

 

7. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras den teori som vi har utgått ifrån under framtagandet av konceptdesignen. Under 

avsnittet om konceptdesign har vi omfamnat begreppet med relevanta teoretiska aspekter att ta i beaktning 

vid framtagningen av webbplatsen och dess grafiska identitet ur ett helhetsperspektiv. De teoretiska 

utgångspunkter som vi anser var viktiga utgångspunkter vid framtagning av denna konceptdesign är 

följande: en designmodell för användarupplevelse, varumärke och företagsidentitet, webbaserad 

marknadsföring, visuell design, användbarhet och användarvänlighet, interaktionsdesign och digitala 

strategier.  

 

7.1 Konceptdesign 
Konceptdesign är ett begrepp som väger in många beståndsdelar i en design. Konceptdesign syftar till att 

ta fram en design som väger in kunskap om interaktionsdesign, grafisk design, affärsutveckling, 

verksamheten, miljö och om den tekniska plattformen som kommer att användas. Inom konceptdesign 

läggs inte fokus enbart på resultatet utan även effekten av resultatet. Det vill säga, produkten ämnar inte 

enbart att låta användaren hitta målet utan även att generera en positiv upplevelse på vägen dit i 

interaktionen med produkten. Inom konceptdesign anses visuella designbeslut vara lika viktiga som de 

tekniskt lösningsbaserade. Om till exempel målet med en webbplats är att öka antalet sidvisningar bör 

detta göras med en viss eftertanke. Det är viktigt att utforma webbplatsen så att sidvisningarna samtidigt 

genererar ett mervärde hos besökaren. Det är således viktigt att både besökarens som verksamhetens mål 

med webbplatsen är desamma. Meningen med konceptdesign är att utveckla en produkt som är så 

kostnadseffektiv som möjligt genom att väga in fler aspekter än enbart de användarcentrerade aspekterna 
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såsom interaktion och användbarhet för att skapa en webbplats som genererar nytta (Användbarhet i 

praktiken 2013) 

 

Ett effektivt sätt för att skapa konceptdesign är att analysera själva objektet eller handlingen i scenariots 

kärna. Med detta menas att alla objekt och handlingar i varje scenario bör brytas ut för att sedan kunna 

analyseras (Benyon 2010: 209).  

 

7.2 En designmodell för upplevelsedesign 
Inför detta projekt ansåg vi det viktigt att ta fram en konceptdesign som genererar en stark 

användarupplevelse. När en designer ska ta fram ett koncept för upplevelsedesign är det viktigt att placera 

användaren i centrum och bryta ut aktiviteter för att se till samtliga kontexter som kan beröra designens 

slutresultat. 

 

Jesse James Garett, expert inom upplevelsedesign, beskriver en designmodell för upplevelsedesign. För 

att förstå vad som menas med upplevelsedesign menar Garret att det är viktigt att förstå skillnaden mellan 

funktionsdesign och upplevelsedesign. I funktionsdesign fokuserar designern på att skapa förutsättningar 

för goda användbara produkter. Inom design för användarupplevelse är det viktigt att skapa användbara 

produkter som även är visuellt tillfredställande. Funktionaliteten ska visualiseras så att samtliga element 

fungerar tillsammans på ett balanserat sätt i hänsyn till kontexten av övriga element i produkten (Garret 

2011: 19–21). 

 

Garett delar in användarupplevelsen av en webbplats i fem plan som går från den konkreta till den 

abstrakta upplevelsen. Inledningsvis tar designern användares första intryck av webbplatsen i beaktning 

och fortsättningsvis till hur funktionerna upplevs. Slutligen tittas det på hur användaren uppfattar 

webbplatsen rent känslomässigt exempelvis om användaren upplever tilltro till webbplatsens seriositet 

och om den lever upp till förväntningarna. När varje plan betraktas var och en för sig är det lättare att 

uppfatta det konkreta i varje plan. 

 

De fem planen: 

  

1.     The surface plane 

2.     The skeleton plane 

3.     The structure plane 
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4.     The scope plane 

5.     The Strategy plane 

 

 

 
Figur 1. Garetts modell 

 

Garett menar följande att vi bör arbeta nedifrån och upp i designmodellen, således strategin inledningsvis 

och det visuella avslutningsvis. Dock är det viktigt att de olika planen överlappar varandra så att de 

samspelar (Garret 2011: 19–21). 

 

The strategy plane 

Detta plan i Garrets designmodell beskriver webbplatsens strategi, det vill säga den förundersökning som 

bör ligga till grund för att uppnå målet med produkten. Till exempel är ofta målet med en blogg att den 

ska hög trafik till webbplatsen. Då är det viktigt att ta fram en strategi som beskriver hur webbplatsen kan 

locka till fler besökare (Garret 2011: 19–21). Även Beaird beskriver vikten av att förstå de grundläggande 

komponenterna genom att definiera mål, konkurrenter och målgrupper innan man inleder designarbetet 

(Beaird 2007: 3). 
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The scope plane 

Detta steg inleds i designprocessen efter att vi har tagit fram en förundersökning och uppsatta mål. Detta 

plan kan delas upp i två delar där en del beskriver funktionerna på webbplatsen och en informationsdel 

som beskriver krav på innehållet. 

  

The Structure plane 

Detta plan beskriver den underliggande navigationsstrukturen. Det gör man genom att visualisera vilka 

scenarios som användaren kan tänkas vara i när de interagerar med webbplatsen och varför de är viktiga.  

  

The skeleton plane 

Detta plan är den interaktionsdesign som ska appliceras på webbplatsen. Hur den är uppbyggd, var 

menyerna är placerade - om menyn exempelvis ska vara lodrät eller vågrät och varför dessa val har tagits.  

  

The surface plane 

Denna del beskriver det visuella intryck användaren får när hon eller han besöker webbplatsen. Hur färg 

och form samspelar med varandra, hur text och logotyp är designat för bästa balans och rytm i en 

behaglig och lockande visuell design (Garret 2007: 57-151). 

 

7.3 Effektiv visuell kommunikation 
För att bygga upp ett företags eller en organisations varumärke är det viktigt att ha en 

kommunikationsplan. Som utgångspunkt behöver företaget en affärsidé som beskriver de utsatta målen. 

Därefter bör en kommunikatör ta fram information om en nulägesanalys, marknadsföringsstrategier, 

kontroll, utvärdering och uppföljning (Bergström 2009: 56-57).  

 

7.3.1 Varumärke och företagsidentitet 

Ett varumärke är inte enbart ett namn, en produkt eller en logotyp. Ett varumärke handlar om en 

uppsättning föreställningar om ett företag eller en organisation som växer i mottagarens sinne. Vad som 

påverkar mottagarens föreställningar om varumärket kan vara alltifrån en girig företagsledning till en 

pinsam reklamfilm (Bergström 2009: 58). Varumärket är en symbol för ett företags eller en organisations 

identitet - företagsidentiteten. Ett starkt varumärke har hög varumärkeslojalitet om kunden upplever 

starka associationer om hög kvalité med ett varumärke, vilket förbättrar ett företags eller en organisations 

förutsättningar på marknaden. Ett varumärke ska ge kunden en indikation på relevanta värden som 



15 

stämmer överens med deras behov. Varumärket är ett komplext värde som kan ge upphov till många olika 

tolkningar hos olika kunder. Utmaningen ligger i att utveckla ett varumärke som är en sammansättning av 

alla dessa perspektiv och tolkningar. Enligt forskaren Jennifer Rowley finns det tre aspekter som 

definierar ett framgångsrikt varumärke: 

 

(1) Ett varumärke är beroende av kundens uppfattningar;  

(2) Uppfattningen påverkas av varumärkets symbolvärden;  

(3) Dessa symbolvärden bör hållas konsekventa.  

 

(Rowley 2004: 131–138). 

 

Ett av de mest effektiva sätt som ett företag eller en organisation kan kommunicera ut sitt varumärke på, 

är genom de färgval som görs i den visuella designen för marknadsföringsmaterial. Vissa företag och 

organisationer förknippas nästan helt och hållet med en eller några färger exempelvis Ikea och hm (Garett 

2011: 144-145). 

 

Ett varumärke handlar om den totala upplevelsen av en produkt/tjänst och dess företag eller organisation 

och därför är det även viktigt att prata om varumärke på webben (Rowley 2004: 131–138). 

 

7.3.2 Webbaserad marknadsföring 

Med marknadsföring menas de kommunikationsaktiviteter som ett företag eller en organisation 

kommunicerar ut till konsumenten för att stärka sitt varumärke. Marknadsföring handlar om de känslor 

och associationer användaren får i interaktionen med en produkt. Genom att noggrant tänka ut vilka 

känslor och associationer en användarupplevelse bör innefatta, kommer du att se till att den blir positiv 

(Garret 2011: 38-39).  

 

För att skapa en framgångsrik webbplats krävs det mer än en användbar webbstruktur. Studier i 

webbaserad marknadsföring visar att relationen mellan ett varumärke och användarna till dess webbplats 

har ett väsentligt inflytande på den totala upplevelsen av ett företags eller en organisations identitet. På 

webben är det av yttersta vikt att se till helheten och skapa konceptuella verktyg med en god 

sammansättning av användbarhet och visuell kommunikation i utformningen av en värdefull webbplats 

för att skapa ett starkt varumärke även på webben. 
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En viktig faktor i bygget av ett varumärke är att skapa tillit. För att skapa tillit kan man ta reda på hur 

användarna interagerar med specifika element på webbplatsen. För att göra detta kan man fråga 

användaren vilka värden hon/han tolkar in i ett specifikt element. Dessa värden kan vara exempelvis 

etiska, sociala eller kulturella värden. Somliga designelement såsom puffar eller knappar i en meny måste 

tydligt framgå vad de handlar om, både vad gäller navigation, innehåll och visuell design för att 

användaren ska uppleva ett förtroende för en webbplats och dess varumärke. 

 

För att lyckas med webbaserad marknadsföring är varumärke och varumärkeskännedom av lika stor 

betydelse som i tryckta medier. Varumärkeskännedom avser den förtrogenhet konsumenten har med 

varumärket vilket är avgörande för om konsumenten kommer att välja din produkt över någon annans.  

Det handlar om att definiera ditt varumärke och låta det styra val av designbeslut kring både funktionalitet 

och visuell design (Bolchini et al. 2009: 1, 73-74, 79).    

 

7.3.3 Design av logotyp 
En viktig del i att skapa en grafisk identitet som en del i konceptdesignen är att ta fram ett starkt 

varumärke med en logotyp som dess ledstjärna i företagskommunikationen. En logotyp kan även kallas 

för ett företagsmärke och är ett utmärkande grafiskt bildarrangemang av färg, form och bokstäver 

(Nationalencyklopedin 2013). Målet med logotypen är att skapa associationer hos mottagaren som 

stämmer överens med företagets eller organisationens visioner och värderingar. Formen, färgen och 

typografin i en logotyp kan därmed vara avgörande för dess budskap. Exempelvis kan kantiga former 

förknippas med konflikter och runda former med harmoni. Om ett företag eller en organisation vill 

förknippas med harmoni kan det således vara ett opassande val att använda sig av kantiga former i sin 

logotyp. En god logotyp bör vara lätt att känna igen och framkalla associationer hos betraktaren som 

väcker positiva känslor. Dessa preferenser kan dock se olika ut i andra kulturer och därmed skapa skilda 

associationer utifrån en logotyp (Pittard 2007: 548-549).  

 

Hardy beskriver följande faktorer som betydelsefulla i utformningen av en fungerande och framgångsrik 

logotyp: 

 

Memorerbar – logotypen ska vara lätt att memorera i minnet. 

Enkelhet – logotypen bör presenteras i en enkel form, då en enkel logotyp är enklare att komma ihåg. 

Överraskande – En logotyp blir lättare ihågkommen om den presenterar något oväntat i sin form. 
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Tidlöshet – En logotyp ska kunna fungera så länge som möjligt. Trender kommer och går och det är 

oftast den enkla designen som är tidlös, det vill säga fungerar i all oändlighet.  

Unik – En logotyp bör vara originell och inte förknippas med en annan liknande logotyp.  

Budskap – En logotyp kan omöjligt berätta hela historien om ett företag men den kan ge mottagaren en 

första uppfattning om vad företaget står för. Ett exempel kan vara ett företag som specialiserat sig i att 

odla de godaste jordgubbarna i området, deras logotyp bör inte vara designad som en jordgubbe, utan bör 

symbolisera budskapet mer abstrakt för att skapa intresse. 

Varumärkesidentitet – Logotypen kan inte symbolisera hela företagets identitet och vision. Vi kan dock 

med mindre medel ge mottagaren en grundförståelse vad företaget står för. Designar vi exempelvis en 

logotyp för en smyckedesigner som lägger stor vikt vid detaljer kan logotypen även visa på detta, 

exempelvis genom en kombination av enkelhet och detaljrikedom. 

Skalbarhet – En design av en logotyp som är så lite beroende som möjligt av storleken är fördelaktig. En 

logotyp som skalas ner till en mycket liten storlek måste fortfarande kunna uppfattas på rätt sätt av 

mottagaren (Hardy 2011: 20-27). 

 

7.3.4 Att ta fram en grafisk profil 
En grafisk profil är en manual och regelbok för hur färger, typsnitt och andra grafiska element ska 

användas av ett företag eller en organisation i sitt kommunikationsarbete med tryckta och digitala medier 

(Cap&Design 2011). Det är en dokumentation av designbesluten som tagits under designprocessen. Den 

grafiska profilen inkluderar typografival, en färgpalett, logotypen och dess riktlinjer (Garett 2011: 149-

150). Användningen av en grafisk profil hjälper ett företag eller en organisation att vara konsekvent, 

användbar och unik i sitt sätt att kommunicera sitt varumärke på i tryckta och digitala medier (Benyon 

2005: 144, Garett 2011: 149-151). Ett företag eller en organisation som inte kontrollerar den visuella 

designen i sin kommunikation riskerar att uppfattas som brokig och diffus (Newark 2007: 144).  

 

 

7.3.5 Att välja färg  

Det är viktigt att välja färg för ändamålet. Det är nämligen olika regler som gäller för tryckta och digitala 

medier. Bland annat bör man använda sig av ett RGB-system när man ska välja färg för digitala medier 

och CMYK-system för tryckta medier (Johansson K. 2008: 68) När man tar fram en färgpalett för den 

grafiska profilen bör den innehålla både ljusa och starka färger där de ljusare färgerna ofta används som 

bakgrunder medan de mörkare, starkare färgerna ofta används till att skapa utåtstickande element (Garett 

2011: 144-145). I valet av färg på text och bakgrund har undersökningar visat att negativ text, vit text mot 
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mörk bakgrund, skapar låg läsbarhet och därför kan det vara bättre att använda sig av mörka färger i text 

mot ljus bakgrund. Viktigt att tänka på kan även vara att färgen på bakgrunden signalerar ett visst 

budskap hos mottagaren där en ljus bakgrund tolkas som dag och en mörk bakgrund som natt (Bergström 

2007: 137).  I övrigt är det även viktigt att tänka på att de färgval som görs bör väljas bland annat utifrån 

hur väl de passar ihop - om de kompletterar varandra utan att någon färg tar över och slår ut en annan 

(Garett 2011: 144-145).  

 

Sedan urminnes tider har människor förknippat färg med olika budskap. Redan med grottmålningarna 

skapades vedertagna kommunikativa regler för färgupplevelse. Detta har påvisats exempelvis genom att 

vi i dag kommunicerar kallvatten med den blå färgen och varmvatten med den röda färgen. Olika färger 

har även en viss effekt på hjärnaktiviteten där röda toner aktiverar medan blå toner lugnar ner 

hjärnaktiviteten. Det kan även vara viktigt att prata om funktionell och icke-funktionell färg. Med 

funktionell färg, som exempelvis rött för Coca Cola stödjer denna färg Coca Colas varumärke i 

konkurrensen med andra dryckesföretag. Med icke-funktionell färg menas istället en färg som avser att 

vara ett tillägg för en extra förförande effekt. Funktionell färg bör därför användas för att skapa 

färgupplevelser som: 

 

Skapar stämning 

Attraherar 

Strukturerar 

Informerar 

Pedagogiserar 

 

Med rätt färgval i de grafiska elementen lockar man till sig blickarna. Många delar konstnären Wassily 

Kandinskys uppfattning om att färger skapar aktiva färgbilder: 

 

”Gult strävar mot åskådaren och strålar utåt över alla gränser. Blått drar sig undan likt en snigel som 

drar sig in i sin spiralsnäcka. Grönt är passivt, rofyllt och representerar den idealiska jämvikten. Rött är 

livligt, men har en målmedveten, behärskad kraft och en rörelse inom sig själv.” 

 

Färger kan även förknippas med klassiska symbolvärden: 

• Rött - kärlek, passion och synd 

• Blått - respektfullhet, längtan, vemod och blues 

• Gult - glädje 
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• Svart - sorg 

• Vitt - renhet och oskuldsfullhet 

 

Dock kan dessa färgassociationer skilja sig mellan olika kulter. Exempelvis kan gult symbolisera falskhet 

i en kultur och helighet i en annan.  

 

I övrigt kan man strukturera upp olika delar i en design med olika färger där varje avsnitt signalerar en 

viss kategori. Detta kan man även göra genom att tillägga olika färgplattor på de olika avsnitten och på så 

sätt även förtydliga innehållet.  

 

Med dessa riktlinjer skapar du en meningsfull och effektiv kommunikation med de färger som väljs ut till 

den grafiska profilen och för budskapet om vad företaget eller organisationen gör (Bergström 2007: 256-

268).  

 

7.3.6 Att välja typsnitt 

Exempel på goda digitala anpassade typsnitt är seriffen Georgia och sanserifen Verdana. Georgia för sin 

detaljrika men robusta karaktär som ger ett luftigt intryck. Verdana för sina öppna och breda former - 

passar lika bra i brödtext som rubriker. Viktigast att ta i beaktning är att välja ett typsnitt som samtliga 

besökare har tillgång till i sin stilmall eller låsa de valda typsnitten i exempelvis en PDF-fil eller en bild i 

en header. 

 

Att typografera är ett uttryck som bäst beskriver den uppgift att välja typsnitt till passande sammanhang. 

För att lyckas med typografi är det viktigt att hitta samklang och kongenialitet mellan typsnitt, textens 

innehåll och företag eller organisation. Detta kan göras genom att analysera budskapet av det som ska 

typograferas och därefter välja ett typsnitt som uttrycker det som ska kommuniceras till kund (Bergström 

2007: 129).  

 

7.3.7 Visuell designmetod 
Ett effektivt hjälpmedel för att fånga användarnas uppmärksamhet till en produkt, är att använda kontrast 

i den visuella designen. Utan kontrast upplevs innehållet som en grå massa vilket leder till att 

användarens blick driver omkring på webbplatsen utan att hitta något att fokusera på. Med kontrast blir 

den visuella designen tydligare och användaren förstår lättare hur navigationsstrukturen fungerar och 

hänger samman (Garret 2011: 141). Människor reagerar när olika element i designen skiljer sig åt, vilket 
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är något en designer kan dra nytta av. Om vi tillexempel designar en knapp är det viktigt att den sticker ut 

för att användaren ska förstå att han eller hon kan trycka på den (Beaird 2007: 19). Garett menar vidare att 

om det finns två delar i designen som liknar varandra men inte fullt ut så blir användaren istället förvirrad. 

Det är viktigt att webbplatsen har en enhetlig design för att den inte ska förvirra användaren. Exempel för 

att uppnå enhetlighet i formgivningen är att färg och form följer ett mönster, att knappar har samma 

storlekar, rubriker samma färg och så vidare (Garett 2011: 141). 

 

Balans är även en viktig faktor att ta hänsyn till för att skapa ett ”städat” intryck i den visuella designen. 

Om innehållet delats upp i olika block eller kolumner så bör det linjeras i förhållande till varandra (Beaird 

2007: 13). Vi kan även arbeta med asymmetrisk balans som är något mer abstrakt. Med asymmetrisk 

balans menas att man blandar stora och små objekt och ändå finner en balans med exempelvis tre små 

element på ena sidan och ett stort element på den andra sidan. När vi har uppnått balans i den visuella 

designen är det viktigt att tänka på i vilken ordning vi vill att användaren ska se innehållet. En användare 

tenderar att titta på en del och fortsätta titta i samma riktning tills något större element bryter 

uppmärksamheten och drar den till sig vartefter blicken rör sig över sidan på samma sätt (Beaird 2007: 

19).   

 

7.4 Interaktion och funktion 

7.4.1 Interaktionsdesign 
När vi designar interaktionen är det essentiellt att överväga vilka funktioner som bör ske automatiskt och 

vilka som användaren bör kunna kontrollera genom interaktion, då både människor och tekniska system 

har begräsningar som skiljer såg åt. Interaktionsdesign är inte bara är en fråga om effektivitet, utan ska 

även vara engagerande, förnöjsam och tillfredställande (Benyon 2010: 217). 

En interaktionsdesigner bör kunna ta en rad olika fenomen i beaktning i designprocessen. En 

interaktionsdesigner bör inledningsvis göra en PACT-analys i designprocessen för att ta fram information 

om människor, aktiviteter, kontexter och teknologier. Interaktionsdesignen bör ha förståelse och kunskap 

om människor inom områden såsom ergonomi, sociologi, antropologi, etnologi och psykologi. Olika 

aktiviteter och kontexter, det vill säga vilka förutsättningar användarna har när de interagerar med 

systemet beroende av vilken miljö, är ett annat område som en interaktionsdesigner bör ta i beaktning. 

Det är även relevant att ha kunskap om Teknologi då en interaktionsdesigner bör ha kännedom om vilka 

begränsningar eller fördelar som finns med somliga mjuk- eller hårdvaror och hur kommunikationen 

fungerar mellan människor och teknologi. Utöver informationen i en PACT-analys bör en 
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interaktionsdesigner vara inläst på olika designprinciper såsom grafisk design och produktdesign - viktiga 

områden inom interaktionsdesign (Benyon 2010: 19-21). 

 

7.4.2 Användbarhet och användarvänlighet  

I dag finns det många olika former av webbplatser som används av unga som gamla. Skillnaden när vi 

besöker en ny webbplats för första gången jämfört med när vi använder exempelvis en kamera för första 

gången är att vi inte tilldelas en instruktionsmanual utifall att vi inte förstår hur webbplatsen ska 

användas. Varje webbplats bör därför designas på ett sätt att den blir självförklarande. 

 

Användbarhetsexperten Steve Krug beskriver begreppet usability som vad som på svenska översätts till 

användbarhet och användarvänlighet inom interaktiva system.1 Med usability menar Krug att ett system 

bör vara relevant, det vill säga användbart för användaren, men även att det ska vara förståeligt för 

användaren, det vill säga användarvänligt (Krug 2006: 11). Ibland kan dessa två begrepp tolkas som 

samma sak, men det pekar faktiskt på två olika saker. Ett system kan vara användarvänligt men inte 

användbart och tvärt om. En god webbplats är den som är både användbar och användarvänlig. 

Författarna Ingrid Dominques och Johan Berndtsson som driver webbplatsen Användbarhet i praktiken, 

beskriver användbarhet som en kvalité som finns hos interaktiv produkt som är användbar när den uppnår 

de förväntningar som användare har (Användbarhet i praktiken 2013).  

 

Krug påpekar att några av de vanligaste reaktioner användare får när de besöker en ny webbplats är att de 

inte förstår webbplatsens koncept, att den känns stökig och att de inte hittar relevanta sökord i 

navigationen (Krug 2006: 15). Nielsen menar på att det första intrycket, det vill säga de första tio 

sekunderna av en webbplats är avgörande för att fånga en ny besökares intresse och få dem att vilja stanna 

för att utforska webbplatsen (Nielsen 2013). Vidare menar Krug på att knappar och menyer ska vara 

designade så att användaren inte behöver tänka för mycket när han eller hon navigerar på webbplatsen. 

För att göra det är det viktigt att namnge menyernas olika alternativ med tydliga budskap som användaren 

förstår. För att ta reda på om användaren förstår bör designern utföra löpande användartester (Krug 2006: 

37, 134).  

 

Det är knappast realistiskt att förvänta sig att alla sidor som vi designar och utvecklar kan vara helt 

uppenbara för alla användare. Användare har olika erfarenheter och upplevelser. En designer som vill 

skapa en ny, banbrytande design följer inte alltid alla designkonventioner som användare är vana vid. 

                                                        
1 http://translate.google.com/ Läst: 2013-04-30 
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Krug menar då på att det bästa vi kan göra är att designa webbplatsen så att den är självförklarande (Krug 

2006: 18). 

 

7.4.3 Användbarhet kopplat till visuell design 

Det har pågått en debatt mellan forskare när de studerat den visuella designens innebörd för 

användbarheten. Vissa har påstått att det som är vackert även användbart (Lavie & Tractinsky 1999). I en 

studie av Hartmann med forskningskollegor undersöker de hur användare uppfattar webbplatser med en 

visuell design som följer Lavie och Tractinskys skalor, klassisk estetik och uttrycksfull estetik. Klassisk 

estetik kan sammanfattas som en design som är ren, tydlig och enkel medan den expressiva estetiken 

innefattar kreativitet, nytänkande och originalitet i designen (Lavie & Tractinsky 2003: 292). Hartmann 

och hans kollegor menar att användares uppfattning om användbarhet är mer komplicerat än att endast 

kunna säga att allt vackert är användbart även om de kunde finna en koppling mellan de båda faktorerna. 

De menar dock även att en positiv upplevelse av den visuella designen kan påverka användarnas omdöme 

av användbarheten på webbplatsen (Hartmann et al 2008: 26).  

 

I en annan artikel skriver De Angeli med forskningskollegor däribland Hartmann, att en webbplats kan 

upplevas mer fördelaktig än en annan beroende på vilket syfte användaren har med användningen. Vid en 

undersökning såg de att webbplatser vars visuella design föll inom ramen för expressiv estetik upplevdes 

som mer fördelaktig i ett mer lekfull scenario medan webbplatser som följde den klassiska estetiken 

upplevdes som mer fördelaktig i ett mer seriöst scenario. Författarna kunde dock se en koppling mellan 

den klassiska estetiska dimensionen och användarnas minne samt upplevd användbarhet (De Angeli 2006: 

279). 

 

7.4.4 Wireframes 
Wireframes är ett viktigt första steg i den kreativa processen att ta fram webbplatsens interaktionsdesign. 

Ofta samarbetar interaktionsdesignen och den grafiska designern med wireframes för att undvika senare 

problem i projektet. Wireframes är även en viktig del i kommunikationen med andra individer i 

arbetsgruppen för att exempelvis en programmerare ska förstå hur funktionerna ska hänga samman när 

han eller hon impementerar designen i kod. Syftet med att skapa wireframes är att presentera 

webbplatsens struktur, funktioner, information och interaktion i relation till varandra (Garett 2011: 128-

130).  
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7.5  Digitala strategier 
Digitala strategier syftar till att hitta metoder för att nå ut med sitt budskap till potentiella kunder. För 

detta krävs förståelse för vilka kanaler som målgruppen befinner sig i och hur de interagerar på webben. 

En effektiv metod inom digitala strategier är viral marknadsföring som är en metod för ett företag eller 

organisation att rikta ett budskap till en mottagare (Ferguson 2008: 179-182). Budskapet riktas på ett 

sådant sätt att mottagaren förmodas finna det intressant och i sin tur vill sprida det vidare till andra 

människor. Word-of-mouth är ett begrepp som används inom detta område, skillnaden mellan viral 

marknadsföring och word-of-mouth är att den virala marknadsföringen kan vara exempelvis en viral 

video eller gerillakampanjer. Dessa metoder bygger upp en medvetenhet och leder till buzz (översättning: 

prat, surr)2 som vi hädanefter kommer benämna som ”snackisar”, det vill säga en diskussion som sprids 

på webben. Word-of-mouth är följaktligen själva spridningen som sker efteråt - effekten av den virala 

marknadsföringen (Ferguson 2008: 180).  

 

Det finns både positiva och negativa sidor av viral marknadsföring, då det både kan leda till positiva och 

negativa snackisar, vilket kan komma att påverka företaget (Dobele 2005: 143). Positiva effekter av viral 

marknadsföring är exempelvis när man vill sprida en nyhet snabbt och skapa stor uppståndelse med 

exempelvis en video till hjälp för att få tiotusentals personer att titta, gilla, kommentera och sprida vidare 

din nyhet. Denna snabba spridning har dock sina nackdelar i att en marknadsförare har svårt att förutse 

och kontrollera vad som sprids vidare om den specifika nyheten. En annan positiv effekt av viral 

marknadsföring är att ett budskap som sprids mellan vänner anses mer trovärdiga då man förutsätter att en 

vän troligtvis inte har ett behov av att sälja in en produkt och därmed är ärlig i sin virala marknadsföring 

(Dobele 2005: 145-146). 

 

7.6 Målgrupper 
Att ta reda på vilka förväntningar användare har på en produkt är en effektiv metod att ta fram målgrupper 

som beskriver användarnas behov. Med målgrupp menas en grupp av individer som kommer att använda 

produkten på liknande sätt. För att definiera målgruppen bör du undersöka följande punkter vad gäller 

användarnas skillnader och likheter och om de har någon betydelse för användningen: 

 

• Mål och syfte med användningen av produkten 

• Kunskaper om produkten 

• Tidigare erfarenheter om produkten 

                                                        
2 http://translate.google.com/ Läst: 2013-04-30 
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• Uppgifter som användaren kommer att utföra 

• Användarfrekvens  

• Åldersgrupper 

• Könsfördelning  

• Värderingar  

• Kulturella betingelser 

• Konkurrens - användning av liknande webbplatser och vad skulle få dem att föredra din 

webbplats 

• Miljö - var ska webbplatsen användas 

 

I beskrivningen av målgruppen ramas den största gemena grupp av användare in. Flera målgrupper kan 

beskrivas, men det är viktigt att inte ta fram fler än nödvändigt. En webbplats som är skapad för att 

tillfredsställa alla tillfredsställer oftast ingen. Det visar sig oftast att en webbplats som är utformad för att 

tillfredsställa en smal grupp av användare med liknande behov är mer kostnadseffektivt. Med en 

målgruppsanalys undviker man att en produkt bygger på gissningar (Användbarhet i praktiken 2013). Ett 

vanligt scenario är att en designer utgår från att en användare skulle uppfatta och förstå en webbplats på 

samma sätt som han eller hon själv gör, vilket oftast inte är fallet. Användbarhetsexperten Jacob Nielsen 

brukar säga att designers inte är användare, och således att användare inte är designers, så länge designern 

i fråga inte är den enda personen som ska använda systemet (Nielsen 2008). 

 

7.7 Fokusgrupper 
En metod för att göra en vetenskaplig undersökning är att använda sig av fokusgrupper. Syftet med dem 

är att fokusera på en frågeställning, genom att deltagarna diskuterar och utvecklar varandras tankar är det 

ibland möjligt att få ut mer än av en vanlig intervju med en person. Intervjufrågorna kan både vara 

strukturerade, vilket betyder att frågor och checklistor är förberedda innan intervjun. De kan även vara 

ostrukturerade, då tillåter intervjuaren att dialogen mellan deltagarna pågår mer eller mindre fritt utan att 

själv delta mer än nödvändigt. Fokusgrupper behöver inte men kan ofta vara människor som delar ett 

intresse eller erfarenhet. Problem med dessa grupper kan vara att deltagare som är extroverta 

personligheter kan ta mer utrymme än introverta vilket kan bidra till att resultatet inte får samma tyngd. 

Det är därför viktigt att tänka igenom noga vilken kombination av personligheter som ska vara med när vi 

sätter samman en fokusgrupp (Bell 2006: 163-164). 
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8. Genomförande och resultat 
För att ta fram en konceptdesign och prototyp av webbplatsen har vi tagit fram en marknadsplan för hur 

webbplatsen ska utvecklas i tanken att styra vilka föreställningar som vi vill att slutanvändaren ska 

associera med webbplatsen som en del i varumärket Taste the world. Marknadsplanen innehåller en 

kortfattad affärsidé med uppsatta mål, målgrupper, digitala strategier om webbplatsens funktionalitet samt 

grafisk identitet. Vidare valde vi att arbeta och disponera vår genomförandefas utefter Garrets 

designmodell i en önskan om att inte missa några detaljer, arbeta strukturerat och därmed lyckas med att 

skapa ett koncept med stark användarupplevelse. Designmodellen går ut på att man arbetar underifrån och 

upp i produktens olika skikt enligt följande: 

 

1.     The surface plane 

2.     The skeleton plane 

3.     The structure plane 

4.     The scope plane 

5.     The Strategy plane  

 

 (Garret 2011: 19–21). 

8.1 Strategy plane - marknadsplan och research  
I denna inledande fas utförde vi en förundersökning till hjälp för de designbeslut vi kommer att ta i 

bygget av webbplatsprototypen och den grafiska identiteten. Som tidigare nämnt är det viktigt att skapa 

en tydlig och konsekvent bild av vad företaget och varumärket Taste the world initierar att symbolisera 

för att ge mottagarna en indikation på värden som stämmer överens med deras behov med målet av 

projektet i fokus, som enligt Rowley är viktiga komponenter i ett starkt varumärke (Rowley 2004:131-

138). Därför har vi arbetat med att tydligt definiera viktiga grundstenar som ämnar till att skapa en grafisk 

identitet och webbplats som kommunicerar det rätta budskapet till mottagaren. Dessa grundstenar ser vi 

som en början på den marknadsplan som företaget kommer att definiera innan lansering av evenemanget.  

 

Eftersom företaget ännu inte existerar höll vi inledningsvis ett längre möte med beställaren där vi 

diskuterade kring vilka visioner han har med evenemanget och projektet samt vilka prioriteringar som bör 

göras utifrån den tidsram som examensarbetet tillåter. Då beställaren planerar att söka sponsring hos ett 

ölbolag, kommer vi att ha detta i åtanke vid designarbetet då ölbolaget troligen kommer att önska att 

inkludera deras logotyp i designen - som vi exempelvis kan se att evenemanget Grolsch Block Party även 

har gjort (se figur 2). 
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8.1.1 Marknadsplan 

Vi har på grund av tidsbrist i detta examensarbete avgränsat oss i vår marknadsplan genom att utesluta att 

ta fram riktlinjer kring kontroll, uppföljning och utvärdering, vilka är viktiga grundstenar i en 

marknadsplan (Bergström 2009: 56-57). Dessa grundstenar är något som får ta plats i marknadsplanen 

efter utfört examensarbete.  

 

8.1.1.1 Affärsidé, mål och ledord 

Affärsidé: “Taste the world är ett evenemang som ämnar till att locka människor under nio dagar till 

Södermalms restauranger i Stockholm för att provsmaka olika smårätter tillsammans med en sponsrad öl 

till ett billigt pris. För att detta evenemang ska lyckas ligger utmaningen i att tillfredsställa samtliga 

intressenter - besökare, restauranger och sponsorer. Vi vill locka kunder till detta evenemang med att 

förklara att det kommer att bringa mat, gemenskap och glädje. För att få med restaurangägarna och 

sponsorerna i projektet kommer vi förklara att evenemanget kommer att generera marknadsföring” 

  

Det övergripande målet med webbplatsen som en del i projektet och varumärket Taste the world, är att 

den ska nå ut till en stor grupp människor för att väcka ett intresse hos dem till att delta i evenemanget i 

evenemanget. Webbplatsen kommer att vara det presentationsunderlag som ska sälja in affärsidén till 

sponsorer, men även locka besökare till evenemanget och restaurangägare att delta.  

 

De ledord vi har tagit fram (utifrån vår kännedom om människor) att arbeta efter som en 

varumärkesstrategi för att lyckas med detta projekt är följande: 

 

Mat - ”Äta bör man annars dör man” - att äta är den centrala aktiviteten under evenemanget och därför 

måste det tydligt framgå i designen att detta evenemang går ut på att äta  

Glädje - människor mår bra av att vara glada och kommer därför att lockas till evenemanget med 

indikationer på glädje såsom i glada figurer med leenden i den visuella designen, men även med starka 

färger som vi tror inger glädjekänslor 

Lekfullhet - genom att låta besökarna planera en ”matrunda” och äta på ett nytt sätt och därigenom få 

möjligheten att upptäcka nya restauranger och ny mat, lockar vi besökarna med lekfullhet 

Sommar - de flesta tycks älska sommaren och därför lockar vi besökare med en grafisk identitet som 

känns somrig med olika delar såsom grönska, utomhusumgänge, färger med mera 
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Gemenskap - människor tycker om att umgås och gärna i samband med mat och därför lockar vi 

besökare med indikationer på gemenskap  

 

8.1.1.2 Målgrupp och personas 

I vår målgruppsanalys har vi gjort en kvalitativ gissning i vilka människor som kommer att medverka i 

detta evenemang utefter våra egna erfarenheter och observationer.   

 

Målgruppen för detta evenemang är unga till medelålders personer mellan 20-40. Evenemanget kommer 

att rikta sig till en bred målgrupp med människor över hela landet Sverige, men vi tror att stockholmare 

och personer som bor eller uppskattar Södermalmsområdet kommer att vara den största gruppen besökare. 

Inom denna grupp har vi en hypotes om att dessa personer kan kategoriseras som kulturmänniskor såsom 

konstnärer, kreatörer, skådespelare och liknande som är ett stort klientel på Södermalm enligt vår 

uppfattning samt småbarnsföräldrar och studenter som gärna äter billigt. (se bilaga 1 för målgrupper). 

 

Vi skapade tre personas utifrån målgruppen. Till varje personas skapades ett problemscenario, varje 

persona och scenario kunde sedan tas i beaktning vid designarbetet. (Se bilaga 2 för fullständiga 

beskrivningar av personas och scenarion) 

 

Förutom dessa specifika personas tog vi fram fem olika användargrupper, som bland annat inkluderar 

”turistgruppen” och ”funktionshindrade”. Dessa två användargrupper utgick vi ifrån att de kan vara i 

behov av särskilda designlösningar och även särskild information på sidan (Se bilaga 1).  

 

8.1.1.3 Digitala strategier 

I prototypen av webbplatsen har vi valt att integrera sociala medier som en del i designen för att öka 

interaktiviteten som vi tror i sin tur kan bidra till en starkare användarupplevelse och viral marknadsföring 

(Ferguson 2008: 179-182). Eftersom gemenskap är ett av våra ledord ansåg vi det viktigt att användarna 

ska kunna dela bilder samt diskutera kring evenemanget genom både Instagram, Twitter och Facebook.  

  

På Taste the worlds webbplats kommer dels ett Instagram-flöde som konstant uppdateras vara en del av 

designen. Bilderna kommer att kunna taggas i hastagen #tastetheworldsofo som kommer att länkas till 

webbplatsen. Fotografier som illustrerar mat på Instagram är ett vanligt förekommande fenomen, därför 

tror vi både att intresset att ta bilder på sin maträtt samt att sprida budskapet om evenemanget till vänner 

och bekanta kommer att finnas. 



28 

 

Evenemanget kommer även att ha en Facebook-sida där aktiviteter och tävlingar kommer att presenteras. 

Vilka eller vilken tävling som kommer att genomföras är ännu inte fastställt, men vi har diskuterat 

möjligheten att eventuellt ha en fototävling där bästa “matfoto” vinner. Tävlingen skulle kunna vara 

lämplig för att öka den virala marknadsföringen och skapa snackisar som följaktligen kan leda till word-

of-mouth (Ferguson 2008: 180).  

  

Vi har även valt att ha med en blogg som en undersida på webbplatsen i syfte att integrera mer 

personlighet och dynamik i aktuell information om evenemanget där arrangörerna kan skriva om 

evenemangsförloppets olika händelser dag för dag som i ett nyhetsflöde med syftet att tillhandahålla 

besökarna ett mervärde till den statiska informationen på webbplatsen.  

 

Slutligen har vi valt att ha tre direktlänkar till evenemangets Facebook, Twitter och Pinterest i headern 

och footern på samtliga sidor på webbplatsen för att nå ut till vår publik. Det kan tänkas att man kommer 

att byta ut Pinterest mot exempelvis video-applikationen Vimeo istället. Vi är osäkra på om Pinterest 

kommer vara en passande marknadsföringskanal för oss då detta evenemang ligger ganska tidigt i sin 

planeringsfas så upplever vi det bättre att fastställa dessa sociala medie-kanaler strax innan lansering för 

att undersöka vilka kanaler som är starkast att använda för marknadsföring just då.  

 

8.1.2 Omvärldsanalys - konkurrenter och trender 

En anledning till att vi upplever detta projekt som ett intressant examensarbete är att vi har uppfattningen 

att Stockholm är en karriärstad som genomsyras av stress där människor inte hinner eller prioriterar 

avslappnat umgänge och därför anser vi att Stockholm behöver fler aktiviteter som för människor 

samman i denna typ av evenemang. Tanken med detta evenemang är helt enkelt att stockholmare och 

andra människor ska glädjas åt att kunna planera en så kallad “matrunda”, där vi har vänt på begreppet 

“pubrunda” (vanligt förekommande bland ungdomar och inte ett akademiskt vedertaget begrepp) fast där 

man i ett umgänge provar nya maträtter istället för alkoholhaltiga drycker på ett antal restauranger under 

en promenad runt Södermalm och samtidigt upptäcka nya restauranger. En utvecklingsmöjlighet med 

evenemanget är att livemusik och andra aktiviteter så småningom skulle kunna bli en del av evenemanget 

och således webbplatsen, men just nu kommer vi utgå från att denna “matrunda” är i fokus. 

 

Som tidigare nämnt finns ett liknande evenemang som i Madrid och Barcelona i Spanien som har kommit 

att bli mycket uppskattat och framgångsrikt fler år i rad. Skillnaderna mellan dem och detta evenemang är 



29 

att detta evenemang kommer att erbjuda internationella smårätter istället för endast spanska tapas. Vi 

upptäckte även ett evenemang i Berlin som heter “Taste festival” som har ett liknande koncept. Det är 

viktigt för oss att få en inblick i vilka liknande evenemang som existerar för att undvika att vi efterliknar 

dem i design och kommunikation.  

 

Vi har undersökt vilka liknande evenemang som äger rum i Stockholm under sommarhalvåret för att 

undvika att efterlikna dem och därmed hitta ett unikt uttryck i designen. En viktig konkurrent är Grolsch 

Block Party som tar plats på Skånegatan en helg i augusti. Likheterna med detta evenemang är att det (likt 

Taste the world kommer att göra) sponsras av ett ölföretag. Skillnaden är dock att Grolsch Block Party är 

en gatufest med stort fokus på just fest som även inbegriper musikaktiviteter såsom spelningar likt en 

festival och som troligen inte har en lika bred målgrupp som Taste the World och därför ser vi att vi är 

unika i just aktiviteten att äta under lugna omständigheter, vilket vi kommer att eftersträva i budskapet 

om vår konceptdesign. Vi kommer även ta Grolsch Block Party’s grafiska identitet i beaktning för att 

undvika att efterlikna den i exempelvis att använda samma färger3  

 

  

 
Figur 2. Logotyp för evenemanget Grolsh Block Party 

 

Ett annat liknande evenemang är Stockholm Food District på domännamnet 

http://stockholmfooddistrict.se/. Vi uppfattar att detta evenemang syftar till att fånga upp och öka 

matintresset samt marknadsföra restaurangerna i Sturegallerian. Evenemanget sker mellan 26 april - 11 

maj där varje restaurang kommer att ha vissa tider på dagen där besökarna kan gå och provsmaka vissa 

specialiteter från restaurangerna. Vi anser dock inte att det finns någon risk för att vår konceptdesign 

kommer få ett liknande uttryck utan snarare i riktning åt Grolsch block party med starka färger och platt 

design.  
                                                        
3 http://whatsupsthlm.se/konsert/grolsch-block-party-2012-pa-skanegatan/9288/ Läst: 2013-04-06 
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Eftersom detta examensarbete syftar till att skapa en konceptdesign för ett nytt evenemang ansåg vi det 

viktigt att även göra research på rådande trender inom webbdesign och grafisk design. Anledningen är att 

vi vill se hur företag profilerar sig själva och vad som verkar fungera gentemot användarna och samtidigt 

ta ställning till vilka trender vi bör undvika eller följa för att samtidigt skapa en tidlös design. De mest 

relevanta trender vi har skådat är följande: 

 

Flat-UI - eller även kallad “platt design” är en rådande trend inom webbdesign och grafisk design, vilket 

är en designstil där olika designelement skapas utan detaljer i skuggor eller toningar. En del webbplatser 

har en luftig, ren och platt design där ofta ljusa block mot svart text och tydliga platta menyer pryder 

webbplatsen, vilket är ett fungerande designmanér för responsiva enheter eftersom en ren och tydlig 

design är lättare att uppfatta på en liten mobilskärm 

(http://www.internetavdelningen.se/webdesigntrender-2013/). En referens på sådan design skulle 

exempelvis kunna vara den logotyp som Grolsh Block Party använder sig av samt även illustratörens 

Ingela Arrenius grafiska design för en kampanj för Flygbussarna (http://www.flygbussarna.se/, 

www.grolschblockparty.com). 

 

 
Figur 3. Exempel på grafik som vi refererar till som platt design. 

 

Skeuomorphism - har varit och är fortfarande en stark trend som har övergått allt mer i trenden om platt 

design. Skeumorphism går ut på att man simulerar fysiska element att likna grafiska element i exempelvis 

texturer och utstickande knappar (Internetavdelningen 2013).  
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Retro och vintage - vi har även upptäckt att många webbplatser använder sig av grafik som skapar ett 

gammaldags utseende i ett retromanér där logotyper är designade med exempelvis element som en 

banderoll med ljusa pastellfärger, runda former i ramar och typsnitt som skapar ett intryck av retro i 

modern tappning (Plumrocket 2012). 

 

8.2 Scope plane – funktion och information 
Under detta plan har vi tagit fram den information och vilka funktioner som krävs för att tillhandahålla 

information på webbplatsen (Garrets 2007:20).  

 

Inför detta arbete hade vi inte några tydliga instruktioner från beställaren kring vilket innehåll som bör 

finnas på webbplatsen och därför har vi genom omvärldsanalysen och egna visioner skapat oss en bild av 

vilken information och funktioner som bör finnas på webbplatsen med hjälp av en PACT-analys. Det 

enda önskemål vi fick från beställaren är att designen ska fungera att implementera i CMS-verktyget 

WordPress, vilket vi har tagit i beaktning vid samtliga designbeslut.  

 

8.2.1 PACT-analys 
En interaktionsdesigner bör inledningsvis göra en PACT-analys i designprocessen för att ta fram 

information om människor, aktiviteter, kontexter och teknologier för att således lyckas med sin design 

(Benyon 2010: 19-21). Då vår design kommer att initieras i en mobilversion vid ett senare tillfälle tror vi 

att denna PACT-analys kommer att vara till stor användning. Denna PACT-analys är en förenklad version 

som kan komma att utvecklas när webbplatsen ska initieras i en mobilversion. 

 

Människor - varierade åldrar och kön, kulturintresserade, studenter, turister, aktiva, i rörelse, 

funktionshindrade, barnvagnar 

Aktiviteter - äta, planera, umgås, interagera med sociala medier, fotografera, kommentera, hitta 

Kontexter - sommar, buller, folkmassor, utomhus, sol, mörker, regn  

Teknologier - smartphones, WordPress, plugins, bilder, kontaktformulär 

 

8.2.2 Förarbete  

För att få en bild av vad som bör finnas med på webbplatsen inledde vi designarbetet med att utföra tidiga 

skisser på både logotyp, struktur och potentiella fungerande funktioner.  
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Figur 4. Skiss av förstasida på webbplats 

 

8.2.3 Funktionalitet 

Menyn - för att undvika att webbplatsen blir för lång och genererar att användaren måste skrolla långt ner 

på webbplatsen, valde vi att ha viktigt innehåll på undersidor i en centrerad horisontell meny med 

logotypen placerad i mittenpartiet. Med en centrerad meny, till skillnad mot att ha en meny i en 

vänsterställd eller högerställd lista, ansåg vi det tydligare och skönare för ögat att läsa de olika 

kategorierna i menyn för att på snabbaste och enklaste sätt låta användaren hitta till det innehåll som hon 

eller han söker med hänsyn till Hartmans teorier om enkelhet i en framgångsrik webbplats (Hartmann et 

al. 2008: 26). 

 

Vi kom fram till att menyn skulle bestå av fyra knappar med två på varje sida om logotypen för att skapa 

ett symmetriskt och balanserat uttryck med hänsyn till Beairds rekommendationer om god visuell design i 

symmetri och balans (Beaird 2007: 13). För att skapa tydliga knappar i menyn diskuterade vi kring de 

namn, kategorier och typsnitt de skulle ha. Vi kom fram till att en viktig undersida är en som 

tillhandahåller användaren med information om de deltagande restaurangerna och därför fick en knapp 

heta “ÄTA”. En given undersida och knapp var “START” för att låta användaren hitta tillbaka till 

startsidan. För att uppnå ett seriöst intryck ansåg vi det viktigt att ha en undersida med kontaktuppgifter 

och därför fick en undersida och knapp heta “KONTAKT”. Den fjärde och sista menyknappen fick heta 
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“OM” för att matcha övriga knappnamn med enbart ett ord i namnet och för att tillhandahålla användaren 

information om evenemanget och dess syfte på en egen undersida. Slutligen har vi lagt till funktionen 

“hoover” i menyn, vilket betyder att man ska kunna veta vilken undersida man befinner sig på med en 

markering i menyn på den aktuella undersidans knapp.  

 

Interaktiv karta - i ett tidigt stadium diskuterade vi kring viktiga funktioner som bör finnas på 

webbplatsen. Bland dessa ansåg vi att en interaktiv karta bör vara en del av webbplatsen för att ge 

användarna en tydlig bild av vilka restauranger som deltar i relation till dess geografiska avstånd för att 

underlätta för besökaren att kunna planera sina “matrundor”. Denna karta ska visas när användarna 

klickar på en puff till en specifik deltagande restaurang. För att hitta en lämplig plugin som kunde 

användas i webbplatsen för att presentera denna karta utförde vi research på potentiella plugins som 

fungerar i WordPress, vartefter vi hittade ett plugin vid namn MapPress som är ett google map plugin 4. 

Varje deltagande restaurang kommer att markeras med en orange markör - samma färg som i logotypen 

och övriga delar på webbplatsen för att ge ett mer enhetligt intryck (Beaird 2007: 16). Vid skissarbetet 

arbetade vi med idén om att designa en interaktiv karta som skulle ligga direkt på startsidan. I processen 

valde vi dock bort denna idé då vi ansåg att en färdig plugin skulle vara enklare att implementera och 

även mer funktionell. Dock valde vi att skapa en bild av en karta med olika illustrationer som ska 

signalera vad evenemanget handlar om utefter våra ledord om mat, glädje, lekfullhet, sommar och 

gemenskap. Denna karta valde vi att ha på startsidan i syfte att dra till sig besökarens uppmärksamhet i 

hänsyn till de studier om första intrycket på en webbplats som ett avgörande moment (Nielsen 2013) 

 

 

 
                                                        
4 http://www.wpmayor.com/plugin-reviews/best-google-maps-plugins-for-wordpress. Läst: 2013-04-10 
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Figur 5. En plugin via google som fungerar som en interaktiv karta 

 

Sociala medier - Som redan nämnt under kapitlet för Digitala strategier (4.1.4) har vi valt att applicera 

ett Instagram-flöde av besökarnas bilder via applikationen Instagram. Tanken är att användare som taggar 

bilder i evenemangets hashtag #tastetheworldsofo kommer att visas i detta Instagramflöde på 

webbplatsen. Bredvid detta Instagram-flöde har vi även kommit fram till att vi ska ha två funktioner med 

liknande visuell design i lika stora block med tweets från användare och potentiella besökare på 

evenemanget som twittrar om Taste the world samt senaste inläggen från bloggen. För att kunna “pinga”, 

det vill säga markera en tweet (kommentar) i Twitter till Taste the world, måste vi naturligtvis ha ett 

Twitterkonto med ett väl valt namn i kongruens med Instagram-hashtagen #tastetheworldsofo som således 

kommer att heta @tastetheworldsofo. Under logotypen har vi även valt att placera tre ikoner på 

direktlänkar till evenemangets Facebook, Twitter och Pinterest.  

 

Kontaktformulär - istället för att enbart tillhandahålla användaren med information om en mailadress, 

har vi valt att applicera ett kontaktformulär på en undersida som heter “KONTAKT” då ett 

kontaktformulär är ett mycket snabbare sätt att skicka ett meddelande på i jämförelse med om användaren 

istället måste kopiera mail-adressen för att sedan logga in på sitt mail-konto och fortsättningsvis arrangera 

ett mail i sedvanlig ordning. Med ett kontaktformulär på webbplatsen kortar vi ner antalet steg för 

användaren i att skicka iväg ett meddelande med hänsyn till användbarhet (Beird 2007, Krug 2006).   

 

8.2.4 Information 

Informationen på webbplatsen kommer i första hand rikta sig till personer som deltar i Taste the World, 

men även till restaurangägarna. Informationen bör vara tydlig och framhäva syftet med evenemanget samt 

beskriva hur det kommer att gå till. För att få med all nödvändig information, besvarade vi frågorna “var, 

när, hur, vilka?”. 

 

För att öka tillgängligheten ansåg vi det viktigt att även inkludera en funktion som översätter texterna från 

svenska till engelska i ett WordPress-anpassat plugin som heter Global Translator5. För varje sida där en 

speciell restaurang presenteras inkluderas även nyckelord för att indikera olika preferenser för den 

specifika restaurangen. 

 

8.3 Structure plane – navigation  
                                                        
5 http://wordpress.org/plugins/global-translator/ Läst: 2013-05-24 
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I denna fas koncentrerade vi oss på att ta fram en enkel navigationsstruktur på webbplatsen. Vid 

framtagandet av navigationstrukturen har vi studerat hur andra webbplatser är uppbyggda. För att göra 

webbplatsen tydlig och användarvänlig (Krug 2006) har vi tänkt på att webbplatsen ska vara lättnavigerad 

med så få klick som möjligt för att låta användaren hitta det hon eller han söker på kort tid.  

 

Om användaren klickar på “ÄTA” kommer användaren till en undersida där en lista med deltagande 

restauranger presenteras och när användaren väljer att klicka på en restaurang visas den överst på samma 

undersida men med ytterligare information och samtidigt kommer de övriga restaurangerna fortfarande 

visas i en lista under fönstret som visar information om den specifika restaurangen användaren har valt. 

Detta är för att användaren enkelt ska kunna fortsätta bläddra runt bland restaurangerna utan att behöva gå 

tillbaka ett steg för att se listan. På startsidan presenteras ett urval av de deltagande restaurangerna i puffar 

och om användaren klickar på någon av dem kommer hon eller han till samma undersida som när man 

klickar på “ÄTA” i menyn. I övrigt går det att klicka sig runt hela webbplatsen utan att behöva klicka 

tillbaka flera steg. Man kan klicka sig vidare till vilken undersida man vill från samtliga sidor samt klicka 

sig “upp” i footern på varje sida. Nedan ser du en skiss över navigationsstrukturen.  

 

 
 

Figur 6. Navigationsplan, orange indikerar menyknappar, röd färg indikerar puffknappar och grön färg indikerar 

en fristående knapp. 

 

8.4 Skeleton plane - struktur och wireframes 
För att visualisera en struktur i prototypen utförde vi wireframes för att presentera information och 

funktion på webbplatsen. Wireframes beskrivs av Garett som en enkel struktur av webbplatsens utseende 

och funktioner. I detta skede i processen behöver vi inte fokusera på det visuella utan på att dokumentera 

webbplatsens skelett där vi har visualiserat de olika elementens placeringar. Med dessa wireframes skapar 
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vi större förutsättningar för framtida webbutvecklare att lyckas med implementeringen av designern i kod 

och webbplats (Garett 2011: 128-131, 148-149).  

 

Utefter tidigare skisser tog vi fram wireframes som sedan kom att modifieras i ett par steg innan den 

slutgiltiga designen hade bestämts. Nedan presenterar vi samtliga sidor i prototypen. 
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Figur 7. Wireframe 1 - tidig wireframeskiss på startsidan 
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Figur 8. Slutgiltig wireframe av startsidan 
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Figur 9. Wireframe 2 - Information om evenemanget 
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Figur 10. Wireframe 3 - Kontaktinformation 
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Figur 11. ”Äta”-sidan som visar vilka restauranger som deltar 
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      Figur 12. Restaurang undersida, visar en vald restaurang med tillhörande info 
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8.5 Surface plane – visuell design 
Vid framtagning av den formgivning som pryder webbplatsprototypen har vi tagit hänsyn till 

designprinciper om visuell design (Garret 2011:141, Beird 2007:13, 19), logotypdesign, färgval 

(Bergström 2007:137, Garret 2011:144-145, 256-268) och typografi (Bergström 2007:129) samt 

varumärke och webbaserad marknadsföring (Rowley 2004: 131–138, Garett 2011: 144-145, Bolchini et 

al. 2009: 73-74,79), för att på ett standardiserat sätt lyckas med att kommunicera det budskap som 

evenemanget står för som en del i varumärket Taste the world.  

 

8.5.1 Grafisk identitet och varumärke 
Vi har i denna rapport skapat en grafisk identitet utifrån en början på marknadsplan som behandlar 

affärsidé och mål, omvärldsanalys med konkurrenter och rådande trender, digitala strategier, målgrupper 

samt varumärkesstrategier utifrån väl valda ledord.  

 

Som tidigare nämnt stod vi utan riktlinjer från beställaren inför uppgiften att ta fram en grafisk identitet 

som en del i marknadsplanen och varumärket. Vi fick således uppdraget att ta fram egna riktlinjer och 

strategier för att kunna skapa en enhetlig och passande grafisk identitet. Våra interna riktlinjer och 

strategier skapades utifrån den information som vi hade fått kring evenemanget.  

 

När vi har arbetat med att definiera vilka symbolvärden vi vill bygga den grafiska identiteten för 

varumärket Taste the world kring, har vi arbetat utefter Rowleys tre aspekter på ett framgångsrikt 

varumärke - att ha målgruppen i fokus, ta fram viktiga och relevanta symbolvärden som vi i denna rapport 

kallar ledord samt vara konsekventa i utvecklingen av den grafiska identiteten med ett budskap om dessa 

ledord (Rowley 2004: 131–138). 

 

Vi har lagt stor vikt vid valet av färger - som i många fall kan vara det mest effektiva sätt att signalera ett 

budskap igenom (Garett 2011: 144-145) och slutligen appliceringen av den visuella designen på de olika 

interaktionselementen där en konsekvent, enhetlig design skapar förtroende för ett varumärke (Bolchini et 

al. 2009:1). För att lyckas med detta frågade vi naturligtvis målgruppen (Garret 2011: 38-39), bland annat 

i en fokusgrupp-intervju kring kärnan i den visuella designen - logotypen, vilken var utgångspunkten för 

resterande visuell design. Vi ville ta reda på om våra associationer utifrån logotypen var de samma som 

användarens samt om de var positivt laddade och i enlighet med våra ledord (se nedan).   
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Designarbetet inleddes med ett brainstormingsmöte, det vill säga ett möte där man ventilerar idéer, ofta 

vid start av ett projekt. Under brainstorming mötet skrev vi ner alla idéer vi hade kring projektet vid det 

tillfället. Följande tog vi fram moodboards som skulle hjälpa oss att sätta fingret på den känsla och det 

manér den grafiska identiteten, men även formen och funktionerna som vi ville applicera på den grafiska 

identiteten och webbplatsen. Vi har även använt oss av digitala moodboards i applikationen Pinterest där 

vi skapade ett gemensamt konto till hjälp för inspiration. Pinterest har varit ett mycket viktigt verktyg för 

oss. Vi avsatte cirka 15-30 minuter per dag för research i Pinterest under den inledande fasen för att ta 

fram idéer om både färg, form, funktion, struktur, information, typsnitt, logotyp och andra grafiska 

element. Pinterest har varit oslagbar för oss i processen att ta oss igenom den kreativa processen 

(www.pinterest.com).  

 

 
Figur 13. Exempel på moodboards i applikationen Pinterest (www.pinterest.com) 

 

 
Figur 14. Egenskapad moodboard nummer 1 
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Figur 11. Egenskapad moodboard nummer 2 

 
Figur 15. Egenskapad moodboard nummer 3 

 

Utifrån dessa moodboards tillsammans med våra målgrupper och personas och ledord började vi pussla 

ihop en visuell design för den grafiska identiteten med logotyp, färger, typsnitt och interaktionselement.  
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Figur 16. Brainstorming skiss 

 

8.5.2 Grafisk profil 
För att skapa ett tydligt ramverk för evenemangets grafiska identitet, ansåg vi det viktigt att samla alla 

grafiska detaljer i en grafisk profil. Den grafiska profilen innehåller regler för hur evenemangets framtida 

kommunikation i affischer, visitkort och liknande marknadsmaterialska ska använda sig av de olika 

grafiska elementen på ett enhetligt och effektivt sätt (Benyon 2005: 144, Garett 2011: 149-151). Den 

används även för att undvika att varumärket kommuniceras på ett brokigt sätt som kan uppfattas 

oprofessionellt (Newark 2007: 144). I den grafiska manualen finns information såsom storlek på grafiska 

element samt information och storlek på rubriker och brödtext.  

 

8.5.2.1 Profilfärger 

Fem stycken profilfärger togs fram som en del av evenemangets grafiska identitet. Efter undersökningen 

med fokusgruppen samt efter att ha genomgått en process av att testa olika alternativ kunde vi slutligen 

komma fram till ett urval av fem profilfärger (Se grafiska profilen under bilaga 4). Enligt Garrets 

rekommendationer har vi valt färger utefter hur de ansågs passa ihop, hur pass väl de framhäver varandra 

samt hur de bryter av och skapar kontrast (Garett 2011: 144-145). Men vi har även arbetat efter 

Bergströms teorier om olika färgupplevelser där varje färg frambringar olika aktiviteter i mottagarens 

hjärna och uppfattas enligt klassiska konventioner eller andra preferenser som mottagaren har beroende 
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av kulturella skillnader (Bergström 2007: 256-268). Och eftersom vår design är tänkt att skapa en 

användarupplevelse med en känsla utefter våra ledord om mat, glädje, lekfullhet, sommar och gemenskap, 

ansåg vi det viktigt att välja färger som inger en känsla av dessa ledord. Till att börja med valde vi mellan 

att ha röda färgnyanser som inger en känsla av energi och värme, eller blåa färgnyanser som inger lugn 

(Bergström 2007: 256-268) och vi valde att arbeta med röda färgnyanser då detta evenemang handlar om 

just energi i olika former i enlighet med våra ledord. Samtidigt hade vi i åtanke att rött kan uppfattas som 

kärlekens färg och därmed blev det en självklarhet att välja röda färgnyanser då vi anser att begreppet 

kärlek hör ihop med våra ledord på många sätt (Bergström 2007: 256-268). Efter experimenterande med 

olika röda färgnyanser kom vi fram till att vi vill applicera färgerna orange, gult och grönt på designen. 

Man kan se det som att vi vill ta vara på tänkbara färger i en gryta där vi har en grön squash, gula 

majskorn och kyckling samt orangea paprikor, för att signalera en känsla om vårt ledord mat. Valet av 

orange fick bli signaturfärgen och den funktionella färgen i den grafiska identiteten för att skapa en 

färgupplevelse som attraherar och kan inge potentiella associationer om mat, energi och sommar. Till 

signaturfärgen orange har vi således tre icke-funktionella färger i olika gula och gröna färgnyanser som 

ämnar tillföra en extra förförande effekt. Den gula färgen avser vi även ska signalera vårt ledord glädje 

och den gröna färgen harmoni som vi ser som en del av våra ledord sommar och en god gemenskap 

(Bergström 2007: 256-268).   

 

 
Figur 17. Profilfärger för “Taste the world”. 

 

I den grafiska profilen presenteras färgkoderna i RGB, CMYK, HEX och PANTONE så att de ska kunna 

användas både för webb och tryck. 

 

8.5.2.2 Typografi 

Eftersom den grafiska identiteten av evenemanget har applicerats på en webbplats har vi valt att arbeta 

med san-seriff typsnitt då de är att föredra vid webbdesign (Bergström 2007: 129). Typsnitten presenteras 

i den grafiska profilen i syfte att dem alltid ska användas vid designarbete i samband med evenemanget. 

För menyn valde vi att ta fram enkla höga och smala typsnitt och valde att använda oss av typsnittet 

Futura. I meddelanderutan under menyn strävade vi efter att hitta dels ett tjockt och runt typsnitt som 

känns både skrikigt och “mysigt”, vilket vi fann i Poetsen One, dels ett tjockt och högt typsnitt för ett 
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inledande “Hello!” där vi valde att återigen använda Futura för att inte använda för många olika typsnitt. 

Att inte använda för många olika typsnitt anser vi kan bidra till en enhetlig design enligt 

rekommendationer. (Beaird, 2007: 16) 

 

I logotypen har vi provat många olika typsnitt och kommit fram till att vi ville dela upp logotypnamnet i 

två delar där “Taste the” skulle få ett mjukt typsnitt för att signalera känslan i ordet “Taste” där vi 

föreställer oss en person som njuter av att just smaka på något gott och där “world” skulle få ett kantigt 

och tjockt typsnitt för att signalera om en stor värld. Dessa typsnitt kom att bli American Purpose och 

Androgyne Medium, vilka vi anser skapa ett balanserat intryck tillsammans.  

 

Med vetskap om att alla användare inte har tillgång till alla typsnitt i sin dator, har vi enbart valt att 

använda de mer sällsynta typsnitten såsom Futura och Poetsen One i låsta bilder (Bergström 2007: 129). I 

övrigt har vi valt att använda typsnittet Myriad Pro som vi anser vara ett stiligt, enkelt och luftigt typsnitt 

som fungerar både i brödtest och rubriker. För att säkerställa att samtliga användare kan läsa brödtext och 

rubriker på webbplatsen kommer vi att skriva in fler typsnittsfamiljer som liknar Myriad Pro såsom Arial 

och Verdana i CSS-filen.  

 

8.5.2.3 Logotyp 

Under arbetet med företagets grafiska identitet skissade vi på olika förslag på en logotyp som skulle pryda 

webbplatsen och framtida marknadsföringsmaterial. Vi utgick ifrån att hitta symbolvärden i både formen, 

färgen och typsnittet i enlighet med de ledord för varumärket som vi har tagit fram (Pittard 2007: 548-

549).   

 

Inledningsvis diskuterade vi kring om vi eventuellt skulle ta fram en logotyp med runda former för att 

signalera “världen” utifrån bilden av ett jordklot för att signalera ett budskap om “world” i logotypens 

namn ”Taste the world” eller en logotyp med fyrkantiga former där olika slingriga, böjda och utstickande 

grafiska illustrationer prydde titeln ”Taste the world” på sidorna som en slags inramning. Vi ville ta fram 

någonting unikt samtidigt som vi ville ta fram konventionella kommunikationssymboler för mat från hela 

världen. Med utgångspunkt från att runda former signalerar harmoni och kantiga former med konflikter, 

valde vi dock att skissa på en logotyp med runda former (Pittard 2007: 548-549).  

 

Efter en första skiss på ett antal logotypförslag hade vi ett möte med vår beställare där vi var intresserade 

av vilka visioner han hade kring utformningen av logotypen. Under mötet kom det fram att han ville att vi 

skulle kombinera tre budskap i logotypen: mat, öl och världen. Med budskapet om öl syftade han på att 
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logotypen bör vara säljande i riktning mot sponsorer, vilka i detta läge kommer att vara företag inom 

ölbranschen. Han ansåg även att det var av betydelse om logotypen hade klichéliknande symboler i sin 

utformning för att låta besökaren lättare komma ihåg logotypen. Logotypen skulle även upplevas som en 

stämpel, enligt hans önskemål.  

 

Utifrån dessa önskemål kom vi fram till att logotypen skulle få en rund form med en kapsylliknande ram, 

en gaffel på två delar som ska indikera en illusion av en stor mun som omsluter logotypen i en tugga 

bakom den samt en diskret illustration av världskartan för att signalera de tre ledorden för logotypen. Det 

är meningen att detta element i logotypen ska vara abstrat för att tillåtas vara överraskande. Till detta 

skulle vi placera evenemangets namn och slogan: ”Taste the world” och välja färger som känns ”matiga” i 

första hand. Under namnet föll det sig att vi placerade tre vita cirklar för att skapa balans i logotypen och 

med hänvisning till våra tre ledord för logotypen samt i namnet Taste the world.  

  

Vi gjorde ett tjugotal olika logotypförslag och kom fram till tre förslag som vi ansåg bäst kommunicerade 

detta. 

 

 
            Figur 18. Logotyp 1        Figur 19. Logotyp 2  Figur 20. Logotyp 3 

 

Dessa tre favoriter valde vi att undersöka i en diskussion med en fokusgrupp för att ta reda på vilka 

associationer och känslor som de gav upphov till. Vi kom fram till att vi skulle använda oss av logotyp 

nummer 1. Vi visade denna logotyp till vår beställare och han var väldigt nöjd. Han ansåg att den 

matchade hans önskemål med precision och att han upplevde den som mycket ”kommersiell”, vilket han 

uppskattade och påpekade att den hade potential att nå ut till en bred publik.  

 

Vår målsättning med logotypen var att den i enlighet med riktlinjer för logotypdesign av Hardy (2011: 

20-27) skulle vara: 

• Unik i den mening att vi inte har skådat en liknande i vår research 
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• Tidlös i den meningen att den känns kommersiell och tydlig i sitt budskap 

• Överraskande i den mening att vi har en gaffel som omfamnar logotypen som i ett “bett” vilket 

ska signalera ledordet mat samt en kapsylliknande form för att signalera ett budskap om sponsorn 

och öl på ett smart sätt 

• Memorerbar i den meningen att vi anser den vara mycket enkel i sin form 

• Inger ett budskap om vad evenemanget handlar om i dess färgval, typsnitt och form  

• Som är skalbar och tydlig även i liten storlek  

  

8.5.3 Undersökning med fokusgrupp 
För att undersöka logotypens kommunikativa förmåga genomfördes en intervju med fokusgrupp av totalt 

fyra intervjupersoner. Vi ville således undersöka vilka associationer några användare fick utifrån våra tre 

logotypförslag som vi hade tagit fram. Vi ansåg att användarnas upplevelse av logotypen var en viktig del 

i användarupplevelsen och därför lät vi användaren få vara avgörande för logotypens uttryck (Garett 

2010: 17). Undersökningen gjordes med hjälp av en fokusgrupp enligt den semi-strukturerade 

intervjumetoden, det vill säga att vi hade förberett frågeställningar rörande varje logotyp vilka deltagarna 

tilläts svara öppet på och diskutera kring. Denna metod ansågs som mest lämplig eftersom vi i resultatet 

ville att deltagarna skulle få svara fritt för att undersöka intervjupersonernas direkta associationer med de 

olika logotypförslagen.  

 

Fyra stycken deltagare valdes ut till fokusgruppen enligt rekommendationer av Bell (Bell 2006: 165-166). 

Deltagarna kände inte varandra sedan innan men alla hade ett intresse av antingen mat eller design.  

 

Följande personer valdes ut till fokusgruppen: 

Kvinna 23 år, studerande, Stockholm 

Man, 21 år, Studerande, Stockholm 

Kvinna, 27 år, arbetande, Stockholm 

Man, 36 år, arbetande, Stockholm 

 

Fokusgruppen fick observera en logotyp i taget av totalt tre. Sedan fick de besvara en fråga i taget på 

varje logotyp. Resultatet av studien kunde därmed analyseras och tas i beaktning vid det fortsatta 

designarbetet (se bilaga 5 för en sammanställning av svarsresultat). 
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Under intervjun med fokusgruppen ställdes totalt sex frågor rörande tre olika logotypförslag. Det som 

skiljde förslagen åt var en mindre detalj i form av en gaffel, typsnitt och färger i olika kombinationer. 

Huvudsyftet för denna undersökning var att få en bild av vilka associationer användarna fick utefter varje 

logotypförslag.  

 

För varje logotyp ställdes dessa tre frågor: 

 1. Vad var det första du tänkte på när ni såg denna logotyp? 

 2. Vilka känslor och associationer får ni av denna logotyp? 

 3. Hur passar färgerna ihop med formen på logotypen? 

     (Skulle du valt några andra färger, i så fall vilka?) 

 4. Tycker du att färgerna fungerar ihop med varandra? 

     (Följande frågor ställdes efter att deltagarna betraktat alla logotypförslag) 

4. Vilken av dessa logotyper anser ni utmärker sig mest? 

5. Vilken av logotyperna anser ni främst symboliserar ledorden: mat, glädje, lekfullhet, sommar och           

    gemenskap? 

6. Vilken av logotyperna gillade du mest? 

 

Utifrån resultatet med fokusgruppen kunde vi urskilja en viss skillnad kring deltagarnas åsikter om varje 

logotyp. Något som upplevdes positivt var att alla deltagarna associerade logotyperna med mat. Det 

logotypförslag som fick flest associationer som vi ansåg passa bäst utifrån evenemangets syfte och ledord 

var logotypförslag 1 som vissa deltagare associerade med exempelvis: “hungrig, varma känslor, mat, 

kapsyl, världsomspunnen och restaurang med maträtter från olika kulturer”. Deltagarnas åsikter om vilken 

logotyp som de gillade mest var ganska spridda. En person i fokusgruppen ansåg att då färgen på logotyp 

1 var av en intensiv orange/röd färgkaraktär kunde den upplevas som stressig vartefter en annan 

intervjuperson instämde. Någon gillade den lila logotypen och förklarade det med att det är för att hon 

älskar allt asiatiskt och förknippade den med Thailand. 

 

Ett problem som påträffades vid intervjutillfället var att vissa av fokusgruppsdeltagarna associerade 

logotypen med Coca Cola. Utefter detta valde vi att ändra färgen till en mer orange ton för att hitta ett 

unikare uttryck. Vi är medvetna om att typsnitten på orden “Taste the” påminner om Coca colas typsnitt, 

däremot är vi osäkra om detta medför något negativt för varumärket. Vi valde efter denna intervju med 

fokusgrupp att fortsätta utveckla logotypförslag nummer 1 då den upplevdes som mest neutral, det vill 

säga att detta förslag inte kopplades ihop med ett särskilt land, till skillnad från logotyp nummer 2 och 3 

som vissa deltagare associerade med “Thailand” och “Indien”. Genom att välja en annan färg - en mättad 
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orange färg som inte är lika bländande stark i sin framtoning utan inger ett mer harmoniskt uttryck samt 

för att undvika Coca Colas röda färg som de har i sin logotyp, valde vi att presentera logotypförslag 1 för 

vår beställare efter korrigeringar.  

 

  

                                           
Figur 21. Logotypförslag 1   Figur 22. Logotypförslag 1 efter korrigering av färg 

 

  

                                                       
                       Figur 23. Logotypförslag 2.                       Figur 24. Logotypförslag 3. 

 

 

8.5.4 Designelement 

De idéer kring designelement som vi har tagit fram togs fram utefter inspiration från våra moodboards. 

 

Kartan - utifrån våra ledord kom vi på idéen om att illustrera evenemanget i en lekfull karta över 

Södermalm med olika designelement som ska signalera evenemangets olika delar och ledord. Med denna 

illustration ämnade vi att ge användaren en känsla av stämningen samt viljan att delta i evenemanget ur 

ett målgruppsperspektiv. Vi kalkerade gatornas mönster ur en karta på Södermalm och började sedan 

experimentera med kartan genom att tillsätta olika mönster, färger och andra designelement såsom 
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människor av olika kön och stil, mat, hund, öl, Sofia kyrkan och så vidare. Illustrationerna skapades först 

i illustrator vartefter bilden byggdes ihop i photoshop. För att skapa en viss “jordig” känsla i kartan då den 

ska illustrera gräs, mark, jord och andra underlag vi går på, lades även en papperstextur på i ett lager samt 

en textur föreställande en betongvägg. 

 

 
Figur 25. Illustration karta förstasidan. 

 

Menyn - Eftersom vi hade tagit fram en rund logotyp ansåg vi det mest passande att placera den inuti en 

meny då vi ansåg att den skulle sammansmälta bättre med designen än om den hade legat frilagd och 

vänstercentrerad. Vi ansåg att webbplatsen fick ett obalanserat uttryck med en vänstercentrerad logotyp 

och meny då det blev väldigt mycket luft på ena sidan om logotypen. Vi provade lite olika menyer som 

kunde matcha logotypen bland annat i form av ett grafiskt element föreställande en grön banner av olika 

slag. Slutligen fick vi idéen att rama in menyn med fyra gula streck i olika tjocklekar som sträcker sig i 

olika längd horisontellt med logotypen. Vi ansåg att detta fick ett balanserat, enkelt och samtidigt unikt 

uttryck. För att visualisera för användaren vilken undersida hon eller han är på har vi placerat två orangea 

streck under den knapp som indikerar den undersida användaren befinner sig på.  
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Figur 26. Meny i headern. 

 

Puffar - på startsidan ville vi flagga för de restauranger som deltar i evenemanget genom ett antal puffar. 

Vår första spontana tanke var att illustrera dessa puffar med bilder på varje restaurang tillsammans med 

en rubrik och en slags ingress som på ett säljfokuserat sätt kunde locka besökaren till merläsning och att 

vilja klicka sig vidare till en undersida som heter “Restaurangerna”. 

Vi provade lite olika block i olika färger att lägga över och under bilderna som bakgrund för rubrik men 

även för att rama in och förtydliga att varje bild med text är en ingång till en undersida. Inledningsvis fick 

dessa block en svart transparant färg där restaurangernas namn skulle presenteras. Ingressen placerades 

under bilden. Vi upplevde dock detta arrangemang som intetsägande, ingav en känsla av ett typiskt 

tidningsmanér och att det inte kändes konsekvent med resten av den formgivning som vi hade tagit fram. 

Vi ändrade då de svarta blocken till samma färg som i logotypen för att vara mer konsekventa. Vi flyttade 

även ner dessa block och gav dem en liten utstickande pil-liknande form (→) som skulle peka upp mot 

bilden för att skapa lite mer dynamik mellan blocket och bilden och visa att de hör ihop. Både rubriknamn 

och ingress placerades på det orangea blocket.  

 

Ikoner - ovanför restaurangpuffarna fick vi en idé om att placera tre runda designelement för att skapa 

kontrast mot alla fyrkantiga former i menyn, kartan och restaurangpuffarna samt för att skapa en god rytm 

i layouten där runda och kantiga former blandas för att skapa en skönare layout att lägga ögat på Beaird 

2007: 14). Vi tog fram tre runda ikoner i gult och vitt som skulle symbolisera tre puffar om ”Äta”, 

”Folkets favoriter” och ”Hitta dit”. Dock kände vi ganska omedelbart att dessa tre funktioner var 

överflödiga då vi redan hade två av dem i menyn och i restaurangpuffarna samt då ”Folkets favoriter” 

kändes lite för överflödigt då vi redan hade planer på att integrera Twitter och Instagram på webbplatsen 

och då vi upplevde att en sådan funktion möjligtvis skulle kunna få låg användarfrekvens. Med ”Folkets 

favoriter” syftade vi helt enkelt på att ha en undersida där publiken under evenemanget ska kunna gå in 

och recensera de restauranger som deltagit i evenemanget. Så vi valde att ta bort dessa designelement.  
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Sociala medier - som en del i vår digitala strategi har vi valt att visualisera en funktion för integrerad 

social media - Twitter, Instagram och Blogg. Dessa tre funktioner har vi valt att visualisera som tre 

stycken block innan footern på webbplatsen. En svårighet vi har haft i utformningen av hur dessa sociala 

medier ska presenteras visuellt, är att få dem att ha en enhetlig design men samtidigt skilja sig från 

varandra så att besökaren ser vid första anblick vad varje block kommunicerar. Vi har hela tiden strävat 

efter att varje block ska se intressant ut och locka till merläsning eller interaktion med respektive medium. 

Under logotypen har vi även placerat tre ikoner för direktlänkar till evenemangets Twitter, Instagram och 

Pinterest. Det har visualiserats med olika skuggor för att se ”inristade” ut i bakgrunden med en fyllnad av 

samma gula färg som i menyn.   

 

Trekants-former - genomgående för den visuella designen är att vi har använt oss av trekants-formade 

element i olika delar för att skapa dynamik i de olika blocken. Du ser dessa trekanter i rubrikblocken, 

puffblocken, upp-knappen och så vidare.  

 

Övergångar - För att skapa en övergång mellan headern och illustrationskartan experimenterade vi med 

olika meddelanderutor för att skapa lite mer dynamik och kontrast då det ingav ett ”ofärdigt” intryck när 

headern och kartan enbart låg kant i kant. Vi tog således fram en orange banner med trekants-formade 

element på sidorna som ska symbolisera ett slags fäste för bannern att hänga i. Under illustrationskartan 

hade vi svårare att komma på en idé för en övergång, men kom slutligen på idéen om att lägga ett brunt 

rektangulärt block med rotfrukter som ska signalera underjorden till den gröna markytan i kartan samt för 

att få in ytterligare mat-illustrationer på ett lekfullt sätt. Dessa övergångar mellan startsidans olika delar 

ansåg vi skapade en starkare känsla av god rytm och balans (Beaird 2007: 12) 

 

8.5.5 Layout och estetik 

Följande presenteras olika layouter av webbplatsen. De första layouterna i ordningen representerar tidiga 

designidéer där vi experimenterat med olika färger och former för att hitta det som vi anser vara mest 

effektivt i kommunikationen av budskapet. Dessa olika skisser har presenterats för beställaren vid utsatta 

möten varpå vi har fått feedback att arbeta utifrån vid fortsatt skissarbete. (Se skisser figurer som följer) 

Vi har valt att ta fram en visuell design som enligt oss kan tolkas som en blandning mellan expressiv och 

klassisk estetik för att anpassa designern så att den ska uppfattas som ett både lekfullt och seriöst scenario 

i enlighet med De Angelis teorier om användbarhet och visuell design. Vi har gjort detta genom att 

inkludera färg och grafik för att skapa ett kreativt och nytänkande intryck enligt den expressiva 

dimensionen men samtidigt försökt bibehålla enkelhet och tydlighet enligt den  klassiska estetiken (De 
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Angeli 2006: 279). Inledningsvis tog vi fram skisser med expressiv design i mycket starka färger och 

element (se figur 27, 28 och 29), men avslutningsvis har vi landat i en design av mer klassisk estetik med 

mindre starka färger och enklare grafik. 

 

 
 

Figur 27. Tidig skiss av startsida 
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Figur 28. Tidig skiss av startsida 
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Figur 29. Tidig skiss av startsida 
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Figur 30. Tidig skiss av startsida 
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Figur 31. Tidigare skiss av slutgiltig design 
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Figur 32. Tidigare skiss av slutgiltig design 
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8.5.6 Sena ändringar 
Precis inför deadline av inlämning genomförde vi en sen ändring på logotypen då vi ansåg att elementet 

som föreställde världskartan var för detaljerad. Då vi har velat hålla en enhetlig design med enkla former 

ansåg vi att denna ändring var nödvändig för att konceptet inte skulle falla (se slutgiltig logotyp i figur 

33). Vi genomförde även i samförstånd med beställaren en ändring i bakgrunden där vi lade in en textur 

och ändrade bakgrundsfärgen till en ljus grå färg för att få ett stilrenare och enklare intryck. 

 

 

 
Figur 33. Slutgiltig logotyp 

 

8.5.7 Konceptdesign 

Utifrån en noggrann research tog vi fram fem ledord som har fått leda oss igenom den kreativa processen 

i skapandet av denna konceptdesign. Vid varje steg i processen har vi haft en diskussion med beställaren 

som har fått hjälpa oss att ta samtliga designbeslut. Målet med konceptdesignen var att den skulle nå ut 

till en stor grupp mottagare (besökare, restaurangägare och sponsorer) på ett enhetligt och effektfullt sätt 

för att påbörja ett varumärkesbyggande av evenemanget. Samtliga delar i detta projekt såsom logotyp, 

färgval, grafiska element, typografi, digitala strategier, interaktionsdesign och användarupplevelse bildar 

tillsammans en konceptdesign med målgruppen i fokus.  

 

Slutdesignen i följande figurer kan se ut att vara i olika storlekar men är i själva verket samma storlek. De 

är dock på längden och behövde därför justeras för att passa denna rapport. 
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Figur 34. Slutgiltig design startsida 
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Figur 35. Undersida - Äta 
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Figur 35. Undersida – restaurang info 
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Figur 36. Om eventet 
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Figur 37. Kontaktsida 
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Figur 38.  Bloggsida 
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8.6 Program och teknik 
Programmen som används i samband med detta projekt är Photoshop CS6, Illustrator CS6 samt InDesign 

CS6. För att möjliggöra en så enkel implementation som möjligt har typografi och färger webbanpassats i 

Illustrator-inställningarna.  

 

Designen är tänkt att fungera vid implementation i CMS-verktyget WordPress då det möjliggör för 

beställaren att själv enkelt kunna uppdatera webbplatsen. Den interaktiva kartan är ett plugin från google 

som kommer att implementeras på undersidan ”ÄTA”.  Instagram och Twitter kommer även 

implementeras i form av plugins. Trots en förhållandevis enkel webbplats med få undersidor har det varit 

viktigt att ha implementeringen i åtanke vid framtagandet av interaktions- och navigationsstrukturbeslut.  

 

9. Diskussion och slutsats 
Detta examensarbete har resulterat i en konceptdesign för evenemanget i form av en grafisk profil, 

digitala strategier samt en prototyp av en webbplats som en del och inledning i byggandet på varumärket 

Taste the world. Fortsättningsvis är det viktigt att den grafiska profilen används på ett konsekvent sätt för 

att skapa ett seriöst och enhetligt intryck (Garett 2011: 150). Webbplatsens element har skalanpassats och 

webbanpassats så att de kommer att vara direkt implementerbara i HTML och CSS. 

 

Målet med detta examensarbete var att ta fram en konceptdesign utifrån minimala riktlinjer och önskemål 

från uppdragsgivaren till ett evenemang som ska marknadsföras genom en webbplats och digitala 

strategier. Projektet bevisade att arbetet med att ta fram en konceptdesign, är en omfattande och en 

stundtals komplex process, inte minst vid framtagande av logotyp och grafisk identitet som vi tror kan 

vara den del i budskapet som i första hand kommer att fastna i minnet på mottagarna. Det gör att dessa 

delar blir essentiellt viktiga för kommunikationen i företagsidentiteten. Vi har arbetat konsekvent med att 

analysera varje designbeslut på detaljnivå för att på så sätt skapa en fungerande och balanserad helhet. 

Detta gör att vi upplever att projektet står på en stadig grund med ett eftertänksamt budskap i samtliga 

designdelar både vad gäller det funktionella och visuella. Med detta sagt kommer alltid faktorer som 

tycke och smak att påverka designbesluten, men vi anser att vi har hållit en konsekvent strategi igenom 

hela projektet att grunda våra beslut utefter vedertagna teorier och metodmodeller med målgruppen och 

syftet med evenemanget i fokus. En av utmaningarna i detta projekt var att ta fram riktlinjer för 

framtagandet av konceptdesignen av webbplatsen och dess grafiska identitet i bygget av en ny 

företagsidentitet.  
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Projektets beställare godkände våra designbeslut men gav samtidigt oss fria händer att själva utforska våra 

egna visioner. Kommunikationen skedde mestadels via mail eller telefon men även med ett par fysiska 

möten. Arbetet kunde troligtvis underlättats om vi hade haft fler fysiska möten med beställaren då vi 

ibland funnit svårigheter att förklara vissa delar över mail. En riktlinje vi hade fått från beställaren var att 

slutprodukten skulle tala till både besökare, restaurangägare och potentiella sponsorer i ölbranschen. 

Tillsammans med beställaren diskuterade vi hur detta kunde implementeras i designen på ett effektfullt 

sätt och därmed föddes tanken om en kapsylformad logotyp. 

 

I designprocessen har vi, som tidigare nämnt arbetat efter Garrets designmodell med de fem olika planen. 

Denna metod var effektiv att jobba utefter då vi tidigt i projektet tagit oss tid för en ingående research – 

som så många gånger kan underskattas och därmed prioriterats bort, enligt vår erfarenhet av tidigare 

projekt. Denna designmodell skapade även goda förutsättningar för oss att hålla isär alla viktiga delar och 

därmed kunna navelskåda dem för att undvika att missa viktiga detaljer i projektet. Eftersom vi båda 

arbetade med design i projektet ansåg vi det viktigt att ha samma vision om slutprodukten för att den 

visuella designen skulle ge ett enhetligt intryck. Vi har hela tiden haft slutprodukten i fokus och 

kompromissat med våra egna önskemål för att i slutändan ha skapat en fungerande konceptdesign. De 

ledord som vi i samförstånd med uppdragsgivaren ansåg att konceptdesignen skulle symbolisera var: 

 

• Mat  

• Glädje  

• Lekfullhet  

• Sommar  

• Gemenskap 

 

Det var en utmaning att återspegla dessa ledord i konceptdesignen, men vi ansåg de vara av stor vikt att 

hålla en konsekvent röd tråd i konceptet för att ladda det med relevanta värden som ämnar att skapa 

känslor och associationer hos mottagarna om ett starkt varumärke (Rowley 2004: 131–138).Vi har arbetat 

med att skapa samklang mellan olika delar i designen såsom typografi, färgval, logotyp, illustrationer, 

navigation, interaktion, innehåll och digitala strategier. Detta för att på ett effektivt sätt kommunicera rätt 

budskap till användaren med hänsyn till insikten av att användbarheten och den visuella designen 

tillsammans skapar en effektiv helhet som är viktig för webbaserad marknadsföring (Bolchini et al. 2009: 

1, 73-74, 79, Hartmann et al. 2008: 26). Vårt arbete hade troligen varit enklare om konceptet hade haft 

tydligare riktlinjer samt om det hade funnits en marknadsplan då strategifasen inte hade behövt bli lika 

omfattande. 
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Fortsättningsvis kommer vi att fortsätta arbeta med projektet efter examen och låta det bli skarpt och då 

kan eventuellt vissa delar komma att ändras. 

 

9.1 Metodkritik 
Inför projektet hade vi en vision om att även skapa en mobilversion av designen då besökarna under 

evenemanget troligen kommer att använda en mobiltelefon till stor del för att finna restauranger eller läsa 

om evenemanget. På grund av tidsbrist kunde inte en mobilversion av designen inkluderas i detta 

examensarbete, däremot kommer en sådan version att skapas i efterhand då den anses vara av stor vikt. 

Eventuellt kommer vi att leta efter ett responsivt Wordpress-tema att utgå ifrån vid implementeringen för 

att således även tillåta applikationen att anpassas utefter samtliga plattformar. 

 

I projektet utförde vi en intervju med en fokusgrupp där tre olika logotypförslag undersöktes. Något som 

hade kunnat göras annorlunda är att undersökningen hade kunnat gjorts tidigare i projektet innan vi själva 

hunnit jobba allt för mycket med formen. Hade vi gjort på detta sätt hade tre mer varierande förslag 

kunnat presenteras till fokusgruppen vilket i sin tur hade kunnat leda till ett annat resultat. 

 

Vi hade önskat att tid hade funnits till att även utföra en enkätundersökning och/eller dokumenterade 

användartester för ytterligare användbar information från användare angående hur de upplever 

webbplatsen. Dock har vi löpande visat designen för familjemedlemmar och ställt frågor till dem vars 

svar har varit avgörande för somliga riktningar i våra designbeslut. 
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10. BILAGOR 
 

10.1 Målgrupper 
 

Följande frågor studerades och besvarades i målgruppsanalysen: 

 

• Mål – Vad vill användarna uppnå med att använda produkten, vilket syfte har de med produkten? 

Vad är viktigt för dem? Finns det distinkta grupper, vad har de gemensamt? 

• Kunskap om arbetet – Skiljer sig målgruppernas kunskap om arbetet eller de uppgifter som 

skall genomföras åt? Är skillnaderna så stora att det spelar roll? 

• Annan kunskap - Har användarna erfarenheter från liknande produkter eller tjänster? Vilka, och 

vad innebär det i så fall? 

• Erfarenhet – Hur stora är skillnaderna i erfarenhet mellan de som använder eller arbetar med 

produkten? Är det relevant att dela in användarna i erfarna och mindre erfarna? 

• Vilka uppgifter som produkten skall stödja? Finns det skillnader? Utförs t.ex. vissa uppgifter 

främst av vissa grupper eller roller? 

• Användningsfrekvens – Finns det skillnader i hur ofta produkten, eller olika delar av produkten, 

används? 

• Ålder – Vilka åldersgrupper kommer att använda produkten? Var återfinns de flesta användarna? 

• Kön – Är något kön överrepresenterat? Är det så mycket att det spelar någon roll? 

• Värderingar – Finns det några mönster när det gäller värderingar? På vilket sätt skulle det kunna 

vara avgörande? 

• Konkurrens - Vilka liknande produkter använder användarna idag? Vad skulle få dem att föredra 

denna produkt framför andra? 

• Kultur – Finns det kulturella skillnader av betydelse? Kommer produkten att användas av 

personer i olika länder, och/eller som har olika syn på, och respekt för, t.ex. hierarkier. 

• Fysisk miljö – i vilken fysisk miljö ska produkten användas? Är det bullrigt, finns solljus, kör 

användaren bil samtidigt etc.? Detta kan t.ex. vara avgörande för om man t.ex. överhuvudtaget 

kan använda ljud som en del i designen. 
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Mål och syfte med användningen av produkten 

Syftet med detta projekt är att ta fram en webbplats åt vår beställare för att låta den vara skyltfönstret och 

dragplåstret utåt med målet att locka besökare till eventet “Taste the world!”. För att lyckas med detta krävs det att 

webbplatsen skapar en positiv känsla hos besökaren och därmed gör han eller hon intresserad av att delta i eventet. 

För att få besökaren att uppleva denna känsla har vi arbetat med att ladda den grafiska identiteten med, enligt oss 

positivt laddade ledord som:  

 

• Mat 

• Glädje 

• Lekfullhet 

• Sommar 

• Gemenskap 

 

I interaktionen med produkten ska användaren kunna hitta information om syftet med eventet, vilka som ligger 

bakom idén, information om restaurangerna och området och så vidare. Vi beskriver mer konkret vilka aktiviteter 

som användarna kommer att utföra under rubriken Uppgifter som användaren kommer att utföra. 

 

Kunskaper om produkten 

Inom den målgruppen vi riktar oss till kommer troligen de flesta ha erfarenhet av både webbplatser och mobilsurfing 

och därigenom kommer de kunna använda vår webbplats.  

 

Tidigare erfarenheter om produkten 

Användarna kommer inte ha någon förkunskap om varken eventet eller denna specifika webbplats. Webbplatsen 

kommer dock följa vissa designkonventioner. Det är även viktigt att ha användaren i fokus när vi designar 

webbsidan så att den blir självförklarande. 

 

Uppgifter som användaren kommer att utföra 

* Restauranginformation (vilka, typ av mat) 

* Karta över området 

* Ta reda på information om eventet (vad är “Taste the world”). 

* Besökaren ska kunna delta med interaktion till webbplatsen genom att tagga bilder på olika restauranger via ett 

instagramflöde, det vill säga en plugin där instagrambilder som taggats till #tastetheworldstockholm visas på 

webbplatsen. 
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Information 

Den information som de olika målgrupperna behöver ta del av finns beskrivet dels på förstasidan i en faktaruta, men 

även under en undersida som menyn länkar till som heter OM, där information om Taste the world finns.  

 

Restaurangerna 

* Adress 

* Typ av mat 

* Stämning 

* Tillgängligheten - funktionshindrade, barnvagnar etcetera 

 
Evenemangaktivteter 

• Instagram  

• Facebooktävling/Instagram tävlingar 

• Mat-rundor  

 

Användarfrekvens 

Eventet kommer att ske en gång om året, användarfrekvensen kommer med största sannolikhet vara störst veckan 

före eventet samt under själva eventet. 

 

Åldersgrupper 

Målgrupperna kan delas in i tre olika åldersgrupper, med olika men liknande syften att besöka eventet. 

* 20-25 – “Snåljåparna” (studenter): kommer besöka eventet för att det är billig mat och för umgås med vänner 

* 25-35 – “Upptäckarna”: få chansen att testa lite olika restauranger, umgås med vänner 

* 35-40 – “Kulturarna”: få en kulinarisk upplevelse, umgås med vänner 

 

Livstilsgrupper och speciella behov, efterfrågningar 

* “Turistgruppen”  - viktigt med tillgång till en översättningsfunktion 

* “Funktionshindrade” - handikappanpassat, utrymme, eventuellt ljudspelare för blinda 

* “Småbarnsfamiljerna” - barnvagns anpassat, barnvänligt 

* “Mediefolket” (Reklamare, kreatörer, produktionsmänniskor etcetera) - stilfullt, inspirerande. 

* “Kulturmänniskor” Mer intresserad av helheten, kulturen, musik etcetera.  

 

Vi anser det viktigt att förstå vilka personer som kan komma att delta, exempelvis småbarnsföräldrar som behöver 

information angående om en restaurang är barnvänlig, eller en handikappad person som vill veta om det finns plats 

för rullstol. 
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Könsfördelning 

Könsfördelningen tror vi kommer att vara jämn.  

 

Kulturella betingelser 

Produkten kan komma att användas av bland annat turister som inte talar svenska, därför är det viktigt att vi 

inkluderar en översättningsfunktion i designen.  

 

Konkurrens - användning av liknande webbplatser och vad skulle få dem att föredra din webbplats 

Grolsch’s block party är ett event som sker på Skånegatan i augusti. Det är viktigt att vi i vår design försöker skapa 

något eget som inte efterliknar dem för att undvika att besökarna upplever vår idé överflödig. Vi ser att det kan 

finnas en risk att det ser ut som om vår idé är tagen från Grolsch’s och då är det viktigt att vi tydligt visar hur vi 

skiljer oss från dem. Samtidigt kommer dessa två event äga rum vid olika tillfällen och därför ser vi inte att två 

liknande event som dessa konkurrerar med varandra då besökarna kommer kunna gå på båda om de uppskattar den 

här sorten av event.  

 

Miljö - var ska webbplatsen användas 

Webbplatsen kommer att användas både i användarnas hem på dator och via en mobiltelefon utomhus på gatan, 

kanske på kaféer, restauranger, i butiker och liknande (då behövs en mobilversion, app eller en responsiv 

webbplats).  

 

10.2 personas och scenarion 
 

Persona 1 
 

Moa, 22 år 

Moa är en student som varje månad lever på sitt CSN-lån. Eftersom hon inte har barn eller familj är hon 

ofta ute i svängarna och gillar att träffa upp kompisarna på ett glas vin. Hon har en iphone och en bärbar 

dator som hon använder flitigt. Moa har bra datorvana och mobilvana och använder sig ofta av sociala 

medier såsom Instagram och Facebook. Moa bor på lappkärrsberget men vistas en del på Södermalm 

inom de mest centrala delarna såsom slussen och medborgarplatsen, hon har bra koll men vet inte exakt 

var varenda gata ligger. Moa är ett stort fan av indisk mat, och gillar att äta på Shanti på Katarina 

Bangata. 
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Moas scenario:  

Moas kompisar har berättat för Moa att ett slags “restaurangevent” ska ske i ett område inom Södermalm. 

Hon vill hitta till någon form av webbsida som förklarar vad det är för event då hon tyckte att det lät 

intressant. Sedan undrar hon även vilka restauranger som är med, då hon älskar att testa ny mat men 

upplever sällan att hon har råd att äta ute. Moa vill se om hennes favoritrestaurang Shanti är med, hon 

tänker även att det vore kul att testa något hon aldrig ätit förut. 

 

Persona 2  

 

Alexander, 31 år 

Alexande är en tvåbarnspappa och gift, han arbetar som konstnär och har sin egna ateljé på Hornsgatan på 

Södermalm. Alexander älskar att umgås med sin familj och hänger gärna på kaféerna runt Hornstull i 

uppvikta manchesterbyxor och flip-flops, med familjen eller sina vänner. Han gillar att söka sig till ställen 

som inte är så exploaterade och har några ställen han gillar i Sofo-området. 

 

Alexanders scenario:  

Alexander har hört talas om Taste the world, han vill snabbt veta om tre av hans favoritrestauranger finns 

med. Samtidigt vill han läsa om det finns någon ny som kanske kan vara intressant att pröva på. Han är 

endast intresserad av barnvänliga restauranger då ett av hans barn måste följa med hela kvällen. 

 

Persona 3 

 

Helen 27 år, från England. Hon arbetar som kreatör på kommunikationsbyrå. Helen har bott i Sverige i 2 

år efter att ha träffat en svensk man som hon gjorde slut med endast för någon månad sedan. Singellivet 

har börjat och Helen vill vara ute med sina kompisar mest hela tiden.  

 

Helenas scenario: Helena vill ha goda drinkar och ett ställe där hon upplever att stämningen är 

spännande så att hon kan mingla och träffa folk. 
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Persona 4 

 

Johannes, 40 år. 

 

Johannes är ensamstående, och lärare. Han är en väldigt upptagen man som på fritiden mest umgås med 

sina två bästa vänner. Johannes och inte speciellt van vid varken webbsidor eller mobilsurfning, förra året 

köpte han sin första dator och skaffade i samband med det en iphone. Vännerna får konstant hjälpa honom 

då han inte riktigt förstår sig på internetvärlden. 

 

Johannes scenario: Johannes sitter på ett café och jobbar med en text som ska vara klar på några timmar, 

lite senare har han bestämt med sina vänner att testa en ny restaurang i “Taste the world” eventet. Han har 

dock ingen aning om vart restaurangen ligger eller vad evenemanget är om. Är det musik? Vart är det? Är 

frågor som Johannes ställer sig.    

 

 

10.4. Fokusgrupper - Svarsresultat 
 

Logotyp 1 

 

 
 

  
1. Vad var det första du tänkte på när du såg denna logotyp? 

”Restaurang och tomat”, ”coca-cola”, ”en restaurang med många olika maträtter från olika kulturer”, ”mat 

typ testa på ny mat”, ”restaurangernas dag i Kungsan”, ”mat, italienskt, kryddigt, kapsyl, 

världsomspunnen”, ”undrar vad själva droppen därnere ska avse”, ”kapsyl och en koppling till nån sorts 
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förening, rädda världen”, ”Coca cola, mumsbit, kapsyl, pizza”, ”Älvsjömässan, matkedja”, ”snygg, 

enkel”, ”den påminner mig om fairtrade märke att det är något speciellt med denna loga”, ”skulle kunna 

vara en skylt till en restaurang”, ”den får mig att tänka hunger”, ”nyfikenhet, hunger, stressig, hungrig, 

varma känslor”.  

 

2. Hur passar färgerna ihop med formen på logotypen? 

(Skulle du valt några andra färger, i sånt fall vilka?) 

”Bra tycker jag, eventuellt en grön/turkos hade funkat också”, ”De funkar bra tillsammans”, ”Jag gillar 

rött”, ”gillar att världskartan är rätt diskret, tycker absolut att det fungerar.”, ”det är bra, de passar bra, 

men jag saknar något gult det känns som man skulle bli hungrigare då, ost o grejer duvet”, ”nej jag skulle 

inte göra om dessa färger alls fungerar jätte fint”, ”färgerna passar bra ihop men ser rent och fräscht ut 

och nyttigt på nått sätt”, 

 

  

3. Tycker du att färgerna fungerar ihop med varandra? 

“Absolut”, ”Ja, bra”, ”japp!”, ”Yes”, ”ja hyffsat”  

 

 

 Logotyp 2 

 

  

  
  
 

1. Vilka känslor och associationer får du av denna logotyp? 
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”Indien och mat, kaffe/fika”, ”efter att ha sett den första så får jag typ samma associationer men denna 

känns för liten”, ”Modern restaurang med många olika smaker, kanske en restaurang med 

system att gå med en bricka och peka och medan man pekar så lagar kockarna maten framför en”. ”ris, 

curry, miljövänligt, blåbär”, ”en ny fräsch modern restaurang med målgrupp av de yngre kulturella 

människorna”, ”prislapp, kapsyl och en koppling till någon sorts förening”, ”rosa bandet, cancer”, 

”thaimat, kryddigt, santamaria-kryddorna, färdig blandade såser”, ”hunger, mystik, fräscht, rörigt”, ”det 

känns som det är asiatisk mat”, ”ja, asiatisk mat i färdig förpackning”. 

 

  

3. Hur passar färgerna ihop med med formen på logotypen? Skulle du valt några andra färger, isf 

vilka? 

”Bra, dock gillar jag inte helt sättet att skriva ThE på det irriterar ögat lite”, ”de funkar bra tillsammans” 

”absolut”, ”jag tycker formen på logotpen är lite för vågig, den stressar mig lite ser ut som att den växer 

om man stirrar på den”, ”jag gillar det verkligen! hade nog själv satt ihop dessa färger, jag gillar att 

gaffeln kom från sidan också”, “nej, skulle välja färg som man kan koppla mer med maten t.ex. röd”, “ 

det passar bra, haha nu såg jag att det var en jordglob också”, ”Jag skulle nog inte använda dessa färger 

när själv. Sträcket under world tycker jag fyller inte någon funktion ser konstigt ut för att det inte är ens 

centrerat”, ”jag gillar att man ser världskartan i loggan bättre”. 

 

 

4. Tycker du att färgerna fungerar ihop med varandra? 

“Man kan behöva korrigera lite, skulle kanske blåa upp det lila, eventuellt mörka ner bakgrunden för att 

se World bättre”, ”hade nog valt en ljusare grön färg, mer lysande, neonaktig”, ”absolut”, ”färgerna 

fungerar inte bra ihop”, ”ja”, ”jag tycker färgerna passar bra ihop.” 
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Logotyp 3  

 

  
 

  
1. Vad var det första du tänkte på när du såg denna logotyp? 

”Mat och glass, lava, karamell”, ”matigt, lasagne”, ”indisk restaurang, direkt!”, ”sockersug, bok, matigt, 

karamell”, ”ost på lasagne, haha”, ”en ny indisk restaurang som verkligen vill att man ska upptäcka just 

den matkulturen”. ”kanske spelar väldigt mycket på att de ska kännas som att man är indien när man är 

där”, ”prislapp, kapsyl, varning, eldigt”, ”varmt, resebyrå, 70- tal men på ett modernt sätt” ”samma här 

logoetikett på matvanor”. 

 

  

2. Hur passar färgerna ihop med formen på logotypen? 

(Skulle du valt några andra färger, i sånt fall vilka?) 

”Jag hade nog provat grön/turkost som nämnt tidigare, hade eventuellt funkat”, ”de funkar bra 

tillsammans”, ”bakgrundsfärgen och den röda färgen på kartan skär sig lite enligt mig”, ”för en indisk 

restaurang passar färgerna bra”, ”men skulle nog inte valt dessa för en restaurang med många olika 

maträtter från de olika världsdelarna”, ”ok”, ”bra”, ”nej jag skulle inte vart några andra färger”. 

 

  

3. Tycker du att färgerna fungerar ihop? 

“Mjo, men inte helt klockrent i mina ögon”, ”de smälter ihop ganska mycket, kanske kan dra Hue +5?”, 

”nej, inte lika bra som de andra alltså”, ”ok”, ”ja”, ”jag tycker att det smälter in väldigt bra med varandra 

och man ser konturen av världen bra”. 
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Efter att ha sett alla förslagen 

  

1. Vilken av dessa logotyper utmärker sig mest? (sätt ett kryss) 

  

Logotyp 1 XX 

Logotyp 2 XXXX 

Logotyp 3 X 

  

2. Vilken av logotyperna anser du symboliserar ett evenemang med ledorden: 

  

Glädje, sommar, mat, gemenskap, lekfullhet 

  

Logotyp 1 XX 

Logotyp 2 XX 

Logotyp 3 XXX 

  

3. Vilken logotyp föredrar du? 

  

Logotyp 1 XXXX 

Logotyp 2 (Men denna hade nog fått ett kryss om ThE hade stått annorlunda) X 

Logotyp 3 XX 

  

  

Tack för din hjälp! 

 

 

 

 


