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Sammanfattning

Det blir allt viktigare att som företag synas och höras i en allt hårdare konkurrenssituation där 

utbudet av produkter och tjänster som är likvärdiga ökar. För att lyckas stå ut på marknaden 

krävs en noga planerad och genomtänkt visuell profil. Denna profil ska vara såväl tydlig som 

estetiskt tilltalande för att ge ett bra intryck. I skapandet av en ny profil krävs kreativitet för  

att lyckas tänka i nya banor och särskilja sig från konkurrenterna.

Detta praktiska examensarbete redovisar produktionsprocessen för designlösningen av den 

nya webbsidan Röstförmedlingen på uppdrag av produktions- och reklambyrån Bartos media. 

Uppgiften i detta projekt var att skapa en grafisk profil samt en lofi-prototyp som skulle  

representera Röstförmedlingen som företag. Målet var att skapa en webbsida med en snygg 

nytänkande design som skiljer sig från konkurrenterna. Rapporten beskriver 

tillvägagångssättet genom intervju, analyser, designmetoder och vetenskaplig forskning till att  

inspirera till en kreativ designlösning. Detta upplägg har bidragit till den grund som detta 

projekt baseras på. 

Nyckelord

Grafisk profil, logotyp, medieteknik, prototyp, webbdesign, design, varumärke, 

röstförmedling
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Abstract

It becomes increasingly more important that, as a new buisness, both to be seen and heard in 

an increasingly harder competition situation where the range of similar products and services 

increase. It requires a well planned and well thought visual profile to succesfully stand out on 

the market. To give a good impression, this profile should be both distinct and aesthetically 

appealing. In the making of a new profile it requires creativity to succesfully think in new 

directions and to separate from the competition.

This practical report presents the production process for a designsolution to the new website 

Röstförmedlingen (Voice agency), a commission from the production and commercial bureau 

Bartos media. The task in this project was to create a graphic profile and a lofi-prototype that  

would represent Röstförmedlingen as a buissness. The target was to create a  website with a 

good looking, new thinking design that separates from the competitors. The report describes  

the making through interviews, analysis, design methods and scientific research to inspire to a 

creative design solution. This method has contribute to the foundation on which this project  

stands.

Keywords

Graphic profile, logotype, media technology, prototype, webdesign, design, brand, voice 

agency
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1.Inledning

I dagens samhälle som myllrar av information är det otroligt viktigt att som företag stå ut och 

synas samt att skapa en tydlig profil. I detta ingår både att ha en god och förståbar som en 

snygg design. Som företag gäller det att med en tilltalande design förmedla sin identitet och 

budskap och att som varumärke skilja sig från konkurrenterna. I samband med detta ska 

företaget även genom profilen förmedla ett tydligt budskap om dess identitet och idé för att  

skapa ett framgångsrikt varumärke (Haig 2004, 185). Det visuella är en av de viktigaste 

delarna för ett företag, speciellt ett nystartat företag, då det oftast är detta som särskiljer det  

från konkurrerande företag.

I skapandet av denna profil utgör kreativitet en viktig roll i form av nya idéer inom 

formgivning och designlösningar. Kreativitet handlar om förmågan att kunna tänka, skapa och 

agera på nya sätt och genom detta finna nya lösningar på problem (Jacquemot 2013, 12). 

Med det här examensarbete visas processen att få fram en grafisk profil samt en lofi-prototyp 

över en nyplanerad webbsida för företaget Bartos media. Fokus har legat på att skapa en stark 

grafisk profil som ska fungera bra till konceptet samtidigt som den ska skilja sig från andra 

företag i branschen.

I mitt arbete har jag valt att inrikta mig på hur det går till när man utvecklar en grafisk profil  

och prototyp som ska kunna sticka ut i en marknad samtidigt som den ska vara lätt att förstå.

1.1 Syfte och mål

Min uppgift i projektet har varit att skapa en grafisk profil samt en lofi-prototyp åt Bartos 

medias nya undersida Röstförmedlingen. Mitt mål med detta projekt har varit att skapa en 

kreativ och snygg design som skiljer sig från likartade förmedlingar och som tilltalar  

beställaren, Bartos media. Rapportens syfte har varit att beskriva arbetet med Bartos medias 

nya undersida Röstförmedlingen från forskning till en klar prototyp. Den har även tänkt 

återspegla det kreativa arbetet med designskissning och lösningar.

Det slutgiltiga målet är att leverera en färdig prototyp till Bartos media innehållande 

siduppbyggnad, logotyp, färgschema och typsnitt som de är nöjda med. Detta ska sedan efter  
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projektet leda till programmering av en helt ny hemsida som i sin tur ska lanseras i samarbete 

med företaget Bartos media. 

1.2 Frågeställning

Frågeställningen som jag har grundat mitt arbetet på är:

– Hur ska Röstförmedlingen som ny sida särskilja sig från konkurrenterna?

Utifrån denna fråga har jag kunnat undersöka samt analysera till det projekt som jag har 

genomfört. Frågeställningen har även fungerat som en grund för att få en större förståelse och 

som hjälp i designprocessen.

1.3 Avgränsning

Detta arbete kommer enbart redovisa hur man skapar en lofi-prototyp vilket innebär att den 

inte kommer att vara interaktiv utan bestå av statiska bilder. Projektet kommer därför inte 

innebära någon kodning av en webbsida. Uppgiften har även varit att ta fram ett förslag över 

hur den nya sidan ska kunna se ut vilket innebär att det inte är någon säkerhet att företaget  

kommer använda denna prototyp som sin framtida webbsida. 

2. Bakgrund

Nedan ges en beskrivning av företaget som utgör beställaren samt uppdraget som jag fått i  

uppgift att lösa. Här tas även upp teorier och forskning som använts i arbetsprocessen med 

den grafiska profilen samt prototypen till hemsidan.

2.1 Beställaren

Bartos media är en produktions- och reklambyrå som grundades 2006 av Kristian Bartos. Från 

början var företaget ett renodlat ljudproduktionsbolag som enbart gjorde radiojinglar. Sen dess 

har de bara vuxit och producerar i nuläget fortfarande ljud men även film och reklam. Firman 

har fem anställda som jobbar med ljud, grafik och film. Deras största kunderna är EM-möbler,  
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Memira – ögonlaser och Bilia. Kontoret ligger i Nyköping och har relativt små lokaler men 

med mycket utrustning trots sin ringa yta. 

De har en ljudstudio samt en liten studio 

där de kan filma och fotografera mindre 

uppdrag. Tanken med att ha många olika 

verktyg på en liten yta ligger i att alltid ha 

redskap för det man vill skapa inom 

räckhåll och på så sätt slippa ge sig iväg 

för att boka en studio eller behöva beställa 

något som man enkelt kan skapa själv.

2.2 Uppdraget

Eftersom Bartos media har jobbat med ljud och radiojinglar i närmare tio år så har de nu tagit  

beslutet att, utöver sin produktions- och reklambyrå, även starta en röstförmedlingswebbsida 

som ska heta Röstförmedlingen. Denna hemsida ska erbjuda högkvalitativa röster som man 

som kund ska kunna beställa. Dessa röster kan dels användas för inspelning av reklam men 

även som ljudspår till film. Denna sida kommer att fungera som en undersida till deras 

nuvarande hemsida men kommer inte att ha samma grafiska profil eller layout. 

På uppdrag av Bartos media skall en grafisk profil samt en hemsidesprototyp i lofi skapas åt 

företaget. Detta innebär att prototypen kommer att bestå av statiska bilder. Den grafiska 

profilen ska vara komplett och innehålla såväl färgschema som typsnitt och logotyp. 

Bartos media uttryckte sig tydligt med att deras Röstförmedlingssida ska stå ut från sidor med 

liknande koncept. Detta genom att hålla en modernare design och genomtänkt layout med bra 

funktioner.

Genom att ta hjälp av en extern person som ska göra uppdraget får företaget chansen att se det  

ur en ny synvinkel, och förhoppningsvis ska detta leda till en slutgiltig designlösning för 

Röstförmedlingen som koncept och företag.
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2.3 Röstförmedlingen som bransch

Idén om att Bartos media ska skapa en röstförmedlingssida är inte ny utan något som de har 

funderat på under en period. Detta innebär att de har några tidigare prototyper som inte har  

känts helt rätt för dem. Efter ett första möte med dem så kom det fram att de inte är ute efter  

en sida som bokstavligt visar att de arbetar med ljud. Med detta menar de att de inte vill ha en 

design som bygger på bilder av mikrofoner, noter etc.

I nuläget får Bartos media den största delen av sina kunder förmedlade från olika mediehus 

som SBS Discovery media, MTG och TV4-gruppen. Genom dessa får de uppdrag som passar 

dem och deras kunskaper som företag. De får även ansökningar från så kallade externa 

kunder, dessa är kunder som själva har sökt upp Bartos media för att få hjälp att sälja olika 

tjänster eller produkter. Då Röstförmedlingen är ett nytt koncept för Bartos media så är det  

dessa externa kunder som de ser att majoriteten av deras framtida kunder kommer ifrån.  

Röstförmedlingen kommer alltså inte i första hand att söka kunder genom de olika 

mediehusen.

Röstförmedlingen är inte ett unikt koncept, utan i dagsläget finns det en del konkurrerande 

röstförmedlingar i Sverige, för att se en djupare analys av dessa, se rubrik 6, 

Konkurrensanalys.

2.4 Grafisk design

Begreppet grafisk design (eller i vissa fall grafisk formgivning) har inte funnits under så lång 

tid utan är ett relativt nytt begrepp som existerat i cirka 60 år (Koblanck 2003, 126). Med 

detta sagt så har människan dock använt sig av visuell kommunikation i all vår tid. Långt 

innan vi lärde oss skriftspråket så kommunicerade vi via realistiska bilder, abstrakta figurer 

och symboler (Koblanck 2003, 9). Under flera årtusenden utvecklade vi det vi idag kallar  

skriftspråk vilket gjorde det möjligt för oss att teckna ned exakta känslor och tankar genom 

text. Men hur gick vi från att kommunicera med text till att utveckla begreppet grafisk design?

Det hela grundar sig i funktionalismen och det som man brukar kalla den moderna tiden som 

startade på 1920-talet (Koblanck 2003, 91). Utifrån denna stil kombinerade man funktion och 

form med teknik och material. 
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Från funktionalismen utvecklades flera olika stilar men det var inte förrän på slutet av 60-talet  

som formgivarna gav sig in på arbetsmarknaden och det blev ett ökat intresse för grafisk 

design (Koblanck 2003, 94). I och med detta ökade intresse upptäckte allt fler företag att de 

hade behov av att skapa sig en visuell profil för att sticka ut bland konkurrenterna.

Utifrån detta har grafisk design utvecklats till det kreativa och konstnärliga verktyget som det  

är idag, något som används för att föra ut sitt budskap med en tydlig och smakfull metod. God 

grafisk design innebär att föra ut ett budskap på ett visuellt tilltalande sätt, detta kan ske 

genom såväl en tidning som hemsidor och förpackningar, grafisk design har inga gränser eller 

regler.

3. Tidigare forskning

Då mitt projektarbete har utgått ifrån hur arbetet går till när man skapar en grafisk profil samt 

prototyp till en hemsida har de artiklar jag valt att utgå ifrån speglat kreativiteten i idéarbetet  

och hur det går till i inspirationsarbetet.  

3.1 Kreativitet

I processen med mitt examensarbete har jag fått hjälp av Kees Dorst och Nigel Cross 

designstudie Creativity in the designprocess: co-evolution of problem-solution (2001). De 

skriver om kreativiteten i designprocessen, och den så kallade ”creative leap”. Detta uttryck 

kännetecknas genom att formgivaren plötsligt får en insikt av hur de ska skapa något, så som 

en designlösning på ett problem. Det svåra med detta är att man först i efterhand kan 

identifiera när under designprocessen som detta begrepp började växa fram. Dorst och Cross 

(2001) ansåg att flera undersökningar måste göras för att få en bättre förståelse för när den 

kreativa designprocessen inträffar och gjorde i och med detta denna designstudie.

Att studera kreativitet inom design är problematiskt eftersom det inte finns någon direkt 

garanti för att kreativitet kommer att uppstå under en designprocess. Dorst och Cross (2001) 

påstår dock att det i varje designprojekt går att finna någon form av kreativitet och bestämde 

sig därför för att utföra en undersökning på designstudenter. Dessa studenter fick utföra en 
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uppgift som var designad att vara utmanande, realistisk, inte för stor och inom deras 

kunskapsnivå. 

Studien pågick under 2.5 timmar och gick ut på att studenterna fick använda sig av ”tänka-

högt-metoden” som innebär att de fick berätta under hela studien vad de gjorde, hur de tänkte 

och varför. De blev sedan bedömda efter ett antal olika kvalitéer, bland annat ”den upplevda 

kreativiteten av designkonceptet”. 

Värt att se efter studien utförts var att en designer fick sämst resultat i alla kriterier utom 

kreativitet. Detta visar på att bara för att något är nytt och nytänkande så behöver det inte 

nödvändigtvis vara en bra produkt, kreativ design är inte alltid bra design.

Något som jag tog till mig och tänkte på var just att en designers mål är att uppnå en 

högkvalité-design där nya idéer och kreativitet bara är en del av ett totalt sett genomtänkt och 

integrerat designkoncept. Det viktiga är att definiera och rama in ett designproblem och att  

man utifrån det kan uppnå kreativitet. Nyckeln till bra design ligger i att identifiera ett  

problem och sedan koppla ihop det med en problemlösning på ett kreativt sätt.

3.2 Inspiration genom material

Herring et al. (2009) skriver i sin forskningsartikel Getting inspired! Understanding how and  

why examples are used in creative design practice om hur man ska finna inspiration till sitt 

projekt. De tar upp användningen av olika ”material” vid inspirationssökande, med material  

menas i denna artikel ett valfritt material, produkt, prototyp eller digital artefakt (så som skiss  

eller foto) som bidrar direkt eller indirekt inspiration till designen (Herring et al. 2009, 87).

Artikeln visar resultat från en fältstudie som genomförts där elva professionella formgivare 

använder, hanterar och delar med sig av material för att stödja den kreativa processen. Genom 

undersökningen kommer de fram till att användningen av olika material är en hörnsten av 

kreativitet i praktiken och att detta används vid många tillfällen under designprocessen. 

Genom undersökningen visar det sig att formgivarna  såg de olika materialen som ett stöd som 

inte bara gav en syn av vad som var aktuellt på marknaden men också  för att ge inspiration 

till nya designidéer och att det är just vid förberedelse- samt idégenereringsfasen som material  

fungerar bäst (Herring et al. 2009, 89). 
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När det kom till den mest fördelaktiga inhämtningstekniken så var det delade meningar. En 

del påstår att webben är det bästa sättet att samla material då man snabbt kan få tag på 

inspiration och att det även ger en bredd och ett slags slumpspel då man kan ledas till olika 

sidor som man inte tidigare tänkt på (Herring et al. 2009, 92). Andra formgivare påstår att  

webben distraherar och vill istället samla material från fysiska böcker och tidningar (Herring 

et al. 2009, 92).  

Intressant i Herring et al. (2009) undersökning var vilken stor grund som material kan vara i  

utvecklingsfasen. Utan att ha ett underlag av material så famlar man blint efter inspiration. En 

formgivare medgav till och med att en formgivares egentliga uppgift är att kopiera ett arbete  

som man tilltalas av och sedan göra om det till sin egen estetik (Herring et al. 2009, 91). 

4. Metod

Nedan presenteras de metoder som användes för att genomföra projektarbetet. För att samla 

värdefull och aktuell information för att genomföra designarbetet så genomfördes en intervju,  

omvärlds- och konkurrensanalys. Intervjun valdes för att få relevant information från 

beställaren och konkurrensanalysen för att införskaffa relevant, aktuell information om 

branschen. 

Intervju är en kvalitativ undersökningsmetod vars syfte är att införskaffa en större förståelse  

och ett djup kring Röstförmedlingen som koncept. Jag utgick ifrån fyra öppna frågor och 

använde mig av en semistrukturerad intervjuteknik. Denna teknik innebar att jag inför 

intervjun kunde ha ett antal frågor förberedda som jag visste att jag ville ställa, men att jag 

samtidigt kunde lägga till nya frågor under intervjuns gång om jag kom på något (Bell 2011, 

160). Detta gjorde det möjligt för mig att ställa följdfrågor och på så vis få mer kunskap om 

ämnet.

Utöver intervju och konkurrensanalys så tog jag även hjälp av relevanta examensarbeten som 

gjorts tidigare år. Frida Beijers praktiska examensarbete Re-design av kommunikationsbyrån  

Åkesson & Currys webbsida – En rapport som beskriver produktionsprocessen för  

kommunikationsbyråns nya webbsida (2013) har varit bra att utgå ifrån samt ta inspiration 
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från till mitt arbete. Beijers (2013) uppsats har främst varit ett hjälpmedel för att utföra 

planeringen för projektet. Dels så har hennes omvärldsanalys av olika hemsidor hjälpt mig att  

planera min egen analys av hemsidor genom att dela upp analysen så att olika delar av sidorna 

jämförs och granskas (Beijers 2013, 8-19). Jag har även inspirerats av hennes intervjumetod 

och använt mig av detta upplägg till mitt projektarbete då även jag valde att intervjua en redan 

anställd som arbetade inom området (Beijers 2013, 21-24). 

Även Sandra Johnsons praktiska examensarbete En STARK specialtidskrift (2013) har använts 

som underlag. Dess främsta inspiration har varit gällande hur jag skulle skissa upp sidan då 

hon använde en teknik där hon varvade skisser för hand och digitala prototyper. Denna teknik 

har varit användbar för att tänka utanför ramarna. Det kan annars vara svårt då man sitter vid 

en dator större delen av tiden. Jag har även använt mig av samma metod gällande att ta 

inspiration från liknande företag och saker som inspirerat för att sedan skapa något eget utav 

det (Johnson 2013, 13).

4.1 Designmetoder

De metoder som jag valde att använda mig av vid designarbetet var brainstorming, skisser,  

moodboards och prototyper. Dessa valde jag då de har fungerat för mig vid tidigare 

designarbeten men även för att de ger en bra grund till en välarbetad design då man ser på 

designarbetet ur flera olika vinklar. Dessa metoder bidrar också till att man får inspiration från 

flera olika håll som hjälper till i det kreativa arbetet med att skapa en ny profil.

Brainstorming skedde dels i samarbete med beställaren, Bartos media, men även med ”mig 

själv”. Brainstorming ska ske i grupp då man på så vis ska kunna få in nya idéer till de man 

redan har samt för att tänka utanför sina egna banor (Företagande Brainstorming: kreativt  

tänkande i grupp, 2010). Men även om brainstorming har setts som ett utmärkt verktyg för att 

ge utlopp för kreativa idéer så har det även kritiserats för att inte riktigt fungera ( Jacquemot 

2013, 101). Personer som jobbar ensamma på var sitt håll genererar fler idéer än en grupp, 

dock ska dessa sedan träffas och diskutera dessa idéer för att komma fram till en högre 

kvalitativ idé än vid vanlig brainstorming (Jacquemot 2013, 101-102). Därav valde jag att 

generera idéer såväl tillsammans med Bartos media som på egen hand för att sedan diskutera 

dessa i samarbete.
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Metoden skisser utgör i mitt fall skisser med penna på papper. Detta är ett bra sätt att få ner de 

tankar man har om designen och i mitt fall hur hemsidan skulle byggas upp och navigeras 

kring på papper. Det som gör skisser till en bra metod är att man på ett snabbt och enkelt sätt 

får se hur ens idéer fungerar i praktiken, både för en själv som för andra då det går att prova 

dessa skisser på en användargrupp (Benyon 2010, 178). Det ger även designern en möjlighet 

att se utanför datorns ramar och rutnät, något som kan vara bra i idéstadiet.

Moodboards är något som används flitigt av en mängd olika designföretag då det är ett  

utmärkt sätt att samla en mängd olika material som inspirerar till skapandet av den nya 

designen (Benyon 2010, 7). Det som gör moodboards till en så bra metod är att det inte finns 

några regler över vad du kan placera på det, meningen är att du ska blanda material från flera 

olika håll för att sedan genom dessa få inspiration till en ny idélösning (Benyon 2010, 7).  

Moodboards fungerar även som en bra metod för att kommunicera med beställaren då man 

snabbt kan se vilken vision designern respektive kunden har och ifall dessa stämmer överens 

(Herring et al. 2009, 89).

Prototyper användes för att presentera hur den slutliga produkten skulle kunna se ut. 

Prototyper är en bra metod för att visa konceptet för kunden och ge dem en inblick i hur den 

den grafiska profilen är tänkt att fungera i sammanhanget (Benyon 2010, 184-185).

4.2 Verktyg

De program som jag valde att arbeta med under mitt projekt var Adobe Photoshop samt Adobe 

Illustrator. Dessa program hade jag redan kunskaper om och tack vare detta så valde jag att 

använda dem. Utöver bekantskap med programmen så är även dessa de som lämpar sig bäst 

till denna typ av grafiskt arbete. 

Illustrator var det program som jag använde mig av mest av till designen av prototypen. Detta  

på grund av att jag jobbade med mycket vektorbaserade grafiska element och Illustrator 

lämpar sig bäst till detta (Johansson et al. 2008, 14). Illustrator är även det 

vektorgrafikprogram som är ledande inom branschen och används av designer över hela 

världen (Adobe Illustrator CC - frågor och svar, 2014). Anledningen till att jag använde mig 

av vektorgrafik var för att det är upplösningsoberoende vilket innebär att man kan ändra 
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storleken till såväl större som mindre utan att det påverkar kvaliteten (Adobe Illustrator CC -  

frågor och svar, 2014). Illustrator besitter även en mängd olika verktyg som underlättar vid 

designarbete.

Då Photoshop är pixelbaserat så lämpar sig det verktyget bättre till att skapa texturer eller  

arbeta med foton (Adobe Photoshop CC - frågor och svar, 2014). Det innebär att jag främst 

använde Photoshop för att skapa olika texturer till designlösningen.

Med hjälp av dessa verktyg kunde jag skapa den slutgiltiga designlösningen för min prototyp.

4.3 Metodkritik

För att få en bredare bild över vad Röstförmedlingen innebär som koncept skulle fler 

intervjuer ha utförts på arbetsplatsen. I nuläget har endast åsikter från en medarbetare intagits  

och analyserats. För att få validitet och bredare bild skulle fler ha intervjuats. 

Konkurrensanalysen var något som hjälpte mig mycket för att förstå hur man kan bygga upp 

beställningssystem som dessa. Detta kan dock påverka hur man tänker som designer och kan 

göra att man får en begränsad syn över hur man kan designa ett system.

Prototypen som utformats tar inte hänsyn till någon form av programmering då den är statisk.  

Detta innebär att när den programmeras kan den komma att skilja sig i utseende från den 

designen den håller i prototypen.

5. Arbetsprocessen

I det här avsnittet presenteras vilka tillvägagångssätt jag använt mig av i processen att skapa 

designlösningen för den grafiska profilen samt den slutgiltiga prototypen.

5.1 Intervju

Innan designarbetet började samlades all information som behövdes för att kunna påbörja 

arbetet. Jag valde att intervjua den som hade huvudansvar för Röstförmedlingen på Bartos 

media för att ta reda på vad de hade för tankar om det nya företaget och dess koncept. Intervju 

som metod är ett bra sätt att få detaljerad och korrekt information då man har möjlighet att  
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ställa följdfrågor. Genom intervjun kunde jag få svar på relevanta frågor rörande användarna 

och målet med hemsidan.

Min första fråga var Hur deras målgrupp såg ut. Svaret var lite diffust då Röstförmedlingen i  

dagsläget inte har en direkt målgrupp utan kommer att basera sina beställningar från så 

kallade externa beställare. Dessa kommer att vara olika kunder som behöver beställa en röst  

från Röstförmedlingen till bland annat reklamfilmer eller liknande. 

På frågan vad deras behov av företaget var så blev svaret att kunna samla tjänsten som de 

kunde erbjuda (röstförmedling) på en plattform. Då Bartos media tidigare har jobbat med 

röstförmedlingar vid sidan av det de annars gör, utan att ha lanserat detta koncept, så började 

de känna behovet av att offentliggöra denna tjänst. Röstförmedlingens syfte skulle fungera 

som denna samlingsplats för tjänsten och genom den skulle de kunna omdirigera denna typ av 

beställningar samt även skapa sig en ny kundkrets.

Då svaret på hur Röstförmedlingen skulle särskilja sig från konkurrerande sidor var att den 

skulle vara ”snyggare” så kunde jag ta hjälp av så kallade uppföljningsfrågor (Häger 2001, 

64). Då meningen bakom ordet ”snyggare” är så pass individuellt så kände jag behovet av en 

utveckling genom att be respondenten att redogöra för vad som menades med detta. Som svar 

fick jag att de andra röstförmedlingssidorna följer en liknande struktur och tänk med 

musikaliska teman, detta ville de frångå genom att inte använda sig utav dessa typer av 

former.

Min slutgiltiga fråga gällande vilka funktioner de ville använda sig av såsom färger, grafik 

samt funktioner på webbsidan gav mycket relevant och viktig information om arbetet. Genom 

att fråga detta så fick jag reda på att de tidigare jobbat med detta projekt och att de då kommit  

fram till att de var intresserade av att använda en retrostil till Röstförmedlingen. Med detta  

innebar färger och typsnitt som anspelade på denna stil. Vad gällande funktioner så bad de 

mig ta inspiration från konkurrenterna genom min konkurrensanalys och se vad de använde 

sig av. 

5.2 Omvärldsanalys

För att utreda hur denna typ av företag marknadsför sig så har en konkurrensanalys 
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genomförts över hur de eventuella konkurrenterna har valt att bygga upp sina respektive 

webbsidor. Analysen gav även viktig information över hur liknande sidor har utformat såväl 

uppbyggnad som grafiskt.

Det var även ett önskemål från Bartos medias sida att undersöka konkurrenter då de inte har 

något upplägg ännu över vad som ska finnas på Röstförmedlingens sida. En analys kan därför 

bidra med viktig information över vad som kan tänkas finnas med på deras webbsida samt vad 

som kan kännas onödigt.

Jag läste även relevanta examensarbeten, tidigare forskningar och vetenskapliga artiklar om 

kreativitet och idéutformning för att skapa en stadigare grund för mitt projekt. Även olika 

litterära källor i form av design- samt layoutböcker hjälpte mig att få kunskaper för att skapa 

grunden till min profil samt prototyp.

Den inledande fasen av arbetet ägnades åt projektplanering. Jag skapade då ett WBS (Work 

Breakdown Structure). Detta då det är ett bra hjälpmedel för att identifiera projektets alla  

aktiviteter då man bryter ned de stora så kallade ”sammanfattningsaktiviteter” till en så pass 

låg nivå att man garanterat vet vad som ska göras i projektet (Hydén 2011, 34). Med detta som 

grund så arbetades ett GANTT-schema fram för att kunna planera in tiden. GANTT valdes på 

grund av dess enkelhet, då det dels är lätt att planera in de olika aktiviteterna men även för att  

man får en tydlig tidsplan då varje stapel representerar den beräknade tiden (Kendall & 

Kendall 2006, 107). Utifrån dessa så gjordes även en riskanalys för att se vilka eventuella  

problem som skulle kunna uppstå och påverka projektet och hur man ska agera om dessa 

inträffar (Hydén 2011, 60).

5.3 Designprocess

För att veta att jag var inne på rätt spår i designarbetet så hölls en kontinuerlig kontakt med 

Bartos media under hela projektet. Detta skedde dels i form utav möten samt att jag jobbade 

på plats på företaget några dagar per vecka. Det gav mig möjligheten att få feedback på det 

jag skapat. 

I den inledande fasen av designprocessen så hölls en brainstorming tillsammans med Bartos 

media där vi antecknade olika idéer som skulle fungera som koncept för Röstförmedlingen. 
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Dels olika färger som formspel och upplägg. Vi gick även igenom de tidigare skisser de haft  

för Röstförmedlingen, vad som inte känts rätt med dem samt vad som blev bra. 

Efter att detta möte jobbade jag med moodboards och skisser för att få inspiration till hur 

sidan skulle utformas samt vilka färger och typsnitt som skulle ingå i den grafiska profilen.  

Skisserna fungerade bra för att se hur olika element fungerade tillsammans och hur jag skulle  

placera meny och liknande.  

Jag genomförde även en konkurrensanalys, omvärldsanalys samt intervjustudie. Dessa bidrog 

till mycket relevant information som sedan analyserades för att kunna användas till  

designlösningen och hur den nya grafiska profilen skulle se ut.  

Efter den grafiska profilen blev godkänd av Bartos media kunde jag fortsätta arbeta med 

prototypen och designlösningen. Detta arbete skedde i Illustrator och baserades på flera olika 

prototyper som visades för kunden analyserades och omarbetades. Viktigt i designprocessen är  

att ta pauser när man skapar. Det är vid dessa pauser och genom det omedvetna tänkandet som 

idéprocessen gynnas och detta hjälper en att välja vilken idé som är den bästa respektive 

sämsta (Ritter et al. 2012, 26). Tack vare att man tar pauser så kan man se på det man skapat 

med nya ögon och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Den avslutande delen av designprocessen var att presentera den slutgiltiga prototypen för 

Bartos media för att få feedback och kunna revidera det sista inför inlämning.

6. Konkurrensanalys

Nedan redovisas den fullständiga analysen av samtliga Röstförmedlingssidor som var aktuella 

för granskning. Detta innebär att jag har samlat information som jag personligen anser 

relevant till denna analys och som påverkar mig och mitt arbete. Med det vill jag även påpeka 

att alla åsikter är baserade på mitt eget tyckande. De webbsidor som finns idag inom norden 

som jobbar med röstförmedling är: Voice to me, Voice agents och Online voices. Dessa är 

sidor som Bartos media anser är relevanta att utföra en analys på då dessa är de främsta 

konkurrenterna som finns i dagsläget.

De punkter jag valde att granska hos konkurrenterna var vilka undersidor som de använde sig 

av såsom menyernas namn och dess struktur samt hur de valt att lägga upp informationen 

20(58)



Sofia Karlsson
Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och design VT14
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Södertörns högskola
2014-06-05

designmässigt. Intressant var att se hur de valt att lägga upp sin startsida med 

röstbanksfunktionen, vilka färger de hade valt att använda sig av samt sökverktyg.

6.1 Undersidor

För att underlätta vid planering av Röstförmedlingens uppbyggnad och layout så noterades 

vilka undersidor de konkurrerande byråerna använde sig av. Nedan redovisas de val av 

undersidor som samtliga byråer har på sina webbsidor.

6.1.1 Voice to me

(http://swe.voicetome.com/)

Röstbank, Blogg, Så fungerar det, Kunder, Tjänster, Vanliga frågor och Kontakt.

6.1.2 Online voices 

(http://www.onlinevoices.com/)

Företaget, Portfolio, Nyheter, Kontakt FAQ, Speaker?, Copy, Översättning, Lokalisering,  

Röster, Musik och Mixning. De har även en dropdown-meny som heter Visa media som 

innehåller flikarna E-learning, App, IVR/TELE, Webbfilmer, TV-reklam och radioreklam.

6.1.3 Voice agents

(http://www.voiceagents.net/)

Start, Copy, Översättning, Röster, Musik, Mixning, Portfolio och FAQ.

6.2 Startsida

Nedan visas printscreens från samtliga byråers startsidor följt av en innehållsanalys.

6.2.1 Voice to me

Voice to me använder sig av en klassisk komponering med en bakgrund tillsammans med ett 

centrerat block som innehåller all information om sidan. De har sin logotyp placerad högst  
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upp i vänstra hörnet följt av menyraden till höger om den. På startsidan kommer man direkt 

till röstbanken där man kan filtrera, lyssna samt skicka en förfrågan om röster. 

Voice to me har en grafisk profil som 

går i orange och grått. Det är en 

färgkombination som jag tycker 

fungerar bra med den lugna grå färgen i 

kombination med den mer skrikiga 

orangea färgen. De har även en grafisk 

form i bakgrunden som troligen ska 

representera ljudvågor. 

Typsnittet som de har använt sig av är 

som jag ser Arial i en blandning mellan 

enbart versaler, fetstil samt kursiverat. 

Detta anser jag är ett tråkigt val då det är 

ett väldigt vanligt typsnitt som inte 

känns särskilt spännande 

(Designworkplan Arial is everywhere, 

u.å.).

Detta går i samklang med sidan i övrigt 

som håller en relativt intetsägande 

design. Med detta menar jag att den 

följer en klassisk struktur med ett 

vanligt typsnitt utan spännande grafiska element. De har baserat sin layout på något som 

kallas ”grid-based layout”  som grundar sig i att man använder sig utav rutnät när man 

designar vilket gör att alla element håller en linjär layout, (Webdesignerdepot Web Culture:  

Grid-based Layout Designs, 2011). 

Trots detta har de dock en väldigt användarvänlig hemsida. Man kommer direkt till 

röstbanken på deras startsida. Den är lätt att förstå och navigera sig runt i (kan läsas mer om i 

avsnittet om röstbanken).
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Sidan avslutas med en uppmaning om att man ska använda Voice to me till sitt projekt med en 

slogan om att de levererar inom 24 timmar.

6.2.2 Online voices

Även Online voices använder sig av ett upplägg som känns som en standardlayout som bygger 

på olika block av information. De har ett bildspel som 

består av foton från olika delar av världen som fungerar 

som deras header. Detta anspelar troligen på deras slogan 

”Your world, our voices”. Även de har sin logotyp högst 

upp i högra hörnet, följt av en slogan. De har dock en meny 

som både befinner sig ovanför och under logotypen. 

Menyerna är något som drar ned funktionaliteten över 

denna webbsida. Det finns tolv olika undersidor utspridda 

på två olika ställen på sidan samt även en dropdown meny 

med ytterligare sex stycken undersidor, något som gör den 

här sidan svårnavigerad och rörig.

Online voices har en enkel grafisk profil bestående av vitt, 

svart och grått, ofta använt i gradient-effekter. Detta bidrar 

till en stilren design, om än rätt enkel, det vägs dock upp en 

aning av de färgglada bilderna i bildspelet i headern. Online  

voices använder även de Arial som sitt huvudtypsnitt, det 

fungerar något bättre på denna sida då de inte blandar 

utseendet på fonten lika mycket som Voice to me.

Upplägget på första sidan påminner mycket om Voice to me 

då även Online voices har sin röstbank på första sidan som 

fungerar liknande som på Voice to me (kan läsas mer om i 

avsnittet om röstbanken). 

På höger sida finns ett antal olika element så som: lovord, en tävling och vidare information 

om flexibiliteten samt olika skäl till att använda just Online voices. Sidan avslutas med en 
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världskarta som underförstått är uppbyggd av samma ljudvågor som man kan se i logotypen,  

där finna även deras slogan samt två priser som de vunnit under året som var.

6.2.3 Voice agents

Av de röstförmedlingssidor jag analyserat så är Voice agents den som passar bäst överens med 

den vision som jag har för mitt  projekt. Den särskiljer sig från de andra sidorna då det är ett  

något lekfullare uttryck med en mer specifik grafisk profil. 

Istället för ett centrerat block så 

använder sig Voice agents av hela 

ytan vilket ger ett modernare intryck. 

Även de har sin logotyp högst upp i 

högra hörnet med menyn under och en 

liten meny över. Intressant att notera är 

dock att till skillnad från Online voices 

så ser detta upplägg inte rörigt ut. 

Detta visar på att grafisk design kan 

hjälpa eller stjälpa när något ska 

förmedlas i och med att de olika 

sidorna i princip har samma upplägg i 

headern, men Voice agents är tydlig 

gentemot Online voices som känns 

rörig. Det som gör att det fungerar i 

Voice agents bygger på hur de delat upp menyerna i olikfärgade block.

Voice agents använder sig av en grafisk profil som går i turkos, gult och grått. Denna 

färgkombination fungerar bra  då den blå/turkos färgen står i kontrast till den gul/orange 

vilket skapar en snygg blandning tillsammans med den lugnande, neutrala grå färgen. Vocie  

agents skiljer sig från de andra sidorna då de inte använder Arial som typsnitt. De använder 

sig av en tunn sanserif som känns aktuell och fungerar både som vanlig samt även i fetstil.

Även Voice agents har röstsökningsfunktionen på sin startsida. Denna fungerar dock inte 
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likadant som på föregående sidor (kan läsas mer om i avsnittet om röstbanken).

Under röstsökningen står en välkomsttext om Voice agents där de dels förklarar vad det är för 

sida, men även meddelar att de söker efter nya röster. De har även ett erbjudande, presentation 

av deras kunder samt en twitterwidget. 

Som Online voices så avslutas sidan med en världskarta där de beskriver att de jobbar med 

röster världen över. Till skillnad från en vanlig layout så har de valt att använda en snedställd 

box längst ned på sidan vilket skapar en intressant och oväntad form.

6.3 Röstbank

För att förstå hur man ska bygga upp ett system som känns lättförståeligt samt hanterbart så 

gjordes en analys över hur de olika röstbankerna såg ut hos de röstförmedlingar som 

undersöktes.

Nedan visas en analys av samtliga röstförmedlingars röstsökningssystem.

6.3.1 Voice to me

Röstbanken är uppdelad i två olika steg där man först väljer språk, kön samt om man 

eventuellt vill använda sig utav barnröster. Beroende på vilka val man gör så filtreras en lista  

över alla röster som passar in på önskemålen. Man kan själv som beställare ställa in hur 

många träffar man vill ska visas per sida.

Högst upp i listan hamnar de så kallade ”stjärnmärkta rösterna – hög kvalité till lågt pris” 

markerade med en stjärna, därefter går det i bokstavsordning. Vid vissa röster finns ett  

informationstecken som (om man trycker på det) visar mer information om personen så som 

fler röstprov och vilka språk denne kan. Därefter följer information om vad för sorts röster 

denne kan tala in (reklam respektive informativ). Det finns även möjligheter att lyssna på 

rösten samt att ladda ned den.
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När man valt en eller 

flera röster, genom att 

bocka i en ruta, hamnar 

de under en flik på steg 

två som heter ”valda 

röster”, där kan man 

välja att rensa sina val, 

ladda ned dem samt att 

dela via e-post. När man 

valt klart så kan man 

skapa en  förfrågan 

genom att klicka sig 

vidare på ”skapa förfrågan” knappen.

Jag anser att Voice to me använder ett bra system till sina röster som är klar och tydlig, det  

enda som saknas är möjligheten att välja från början mellan en reklam/informativ-röst. När 

man trycker på ”informationsknappen” hamnar inte pop-up:en centrerat på sidan, om man har 

en liten skärm måste man scrolla för att se vad som står i fönstret och man kan på så sätt lätt  

missa information (se figur 5).

6.3.2 Online voices

Online voices röstbankssystem liknar Voice to me med skillnaden att de har delat upp 

sökningen i tre steg istället för två. I första steget så får man välja vilket språk man är 

intresserad av genom att välja i en lång lista. Nästa steg går ut på att välja kön, ålder, stil samt 

dialekt. I samma steg ligger även listan över alla röster. Beroende på vad du väljer så filtreras 

listan utefter dina val. Alla röster hamnar i alfabetisk ordning i en lång lista. Även Online  

voices har en informationsknapp, denna visar dock en ruta när man håller muspekaren över 

där det står en förklaring på engelska om personen i fråga.

Därefter följer fyra flikar: reklam, informativ, karaktär samt video. Beroende på vilken du 

klickar på så filtreras rösterna. Till skillnad från Voice to me så klickar man i en stjärna när 

man hittat en röst man tycker om. Dessa röster hamnar på steg tre under ”dina favoriter”. Där 
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Figur 5: Voice to me pop up fönster som inte syns ordentligt
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kan man välja att visa alla favoriter i en lista, rensa alla, tipsa en vän via e-post samt skicka en 

offertförfrågan.

Online voices har ett bra fungerande röstsökningsverktyg. Något som jag inte förstår är dock 

varför de valt att ha alla språk i en lång lista och inte i en dropdown-meny, den långa listan 

gör den svårmanövrerad och tar mycket onödig plats i verktyget. Jag skulle också valt att  

lägga alla val (kön, ålder, stil och dialekt) under steg ett och endast ha listan under steg två då 

det skulle fungera enklare med val i steg ett och röster i steg två.

6.3.3 Voice agents

Röstsökningsfunktionen hos Voice agents har ett annorlunda upplägg gentemot de andra 

sidorna. På första sidan kan man välja språk, kön samt typ (reklam, berättande eller karaktär).  

Sedan trycker man på ”sök röster”.

Sidan laddar och publicerar en lista över alla träffar på filtreringen. Rösterna sorteras efter  

länder/språk, men den övriga ordningen är oklar då de inte hamnar i bokstavsordning, inte 

heller namnen hamnar i bokstavsordning vilket känns förvirrande. I listan visas namn, språk, 

kön samt röstprover för reklam, berättande eller karaktär. Längst till vänster i listan kan man 

klicka ”lägg till i mina röstval”, dessa hamnar sedan i en lista på samma sida som heter ”mina 

röstval”. Där kan man välja att klicka ”se över mina röstval” och blir då omdirigerad till en ny 

sida där man kan välja att ta bort röster eller skicka in en offertförfrågan.

Det finns en del saker som inte fungerar så bra på Voice agents. En av de första sakerna jag 

reagerade på var att när man fått resultatet över sin sökning så uppdateras inte listan om man 

ändrar sökningen från till exempel man till kvinna, man måste trycka på ”sök röster” igen. De 

tappar även en del av smidigheten när de byter sida för offertförfrågan i och med att det är 

ganska krångligt att ta sig tillbaka till sin sökning igen om man vill leta vidare. Som jag 

förstått det så måste man göra om sin sökning igen.

6.4 Logotyper

För att underlätta vid design av logotyp så gjordes en undersökning över hur logotyperna ser 

ut hos de olika röstförmedlingarna för att se hur de har uttryckt sig. Nedan redogörs kort för 
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en analys av samtliga röstförmedlingars logotyper.

6.4.1 Voice to me

Voice to me använder sig av samma färger som i sin grafiska profil i logotypen, vit och 

orange. För att få namnet att anspela på ljud och att de är en 

röstförmedling så har de använt O:et i ”to” för att utforma en 

playknapp. Det är en tydlig logotyp som visar vad företaget 

förmedlar för typ av tjänster. De använder enbart gemener i 

logotypen och ett sanserift typsnitt.

6.4.2 Online voices

Logotypen som Online voices har består av namnet Online voices uppdelat på 

två rader. De har spärrat så att båda orden är lika långa samt enbart använt 

versaler. Med ljudvågorna som är placerade ovanför och har ett kvadratiskt 

utseende gör det att logotypen får en estetiskt tilltalande form.  

6.4.3 Voice agents

Den logotypen som Voice agent använder vet jag inte vad den ska 

föreställa men den påminner om en paradoxal illusion skapad av Oscar 

Reuterswärd (Bukowskis Oscar Reuterswärd, u.å.).  Man kan tänka sig 

att det skulle kunna symbolisera ljudet som går runt. Under symbolen 

står Voice agents i versaler.

6.5 Sammanfattning av konkurrensanalys

Genom denna analys har jag fått en djupare insikt om hur Röstförmedlingssidor kan se ut och 

fungera. De sidor som jag har analyserat har varit uppbyggda efter samma koncept gällande 

röstbankssystem och liknar varandra i upplägget. Detta är något som jag kommer att ta med 

mig till utformningen av min prototyp då det är just när något frångår normen som gör ett  

varumärke intressant och förhoppningsvis framgångsrikt (Haig 2004, 185). Jag har även 
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Figur 6: Voice to me -  
logotyp

Figur 7: Online 
voices - logotyp

Figur 8: Voice 
agents - logotyp
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noterat att de flesta sidor använder olika former som symboliserar musik som mikrofoner,  

hörlurar och ljudvågor. Något som Bartos media var tydliga med när de gav mig uppdraget var  

att de inte ville använda sig av sådana symboler utan snarare likna en modesida i 

utformningen.

Något jag lärde mig genom analysen var vikten av att utforma ett system där alla val sker på 

en sida så att man slipper byta sida fram och tillbaka om man vill ändra sina val. Voice Agents  

var den röstförmedlingssida som stod ut i design, men var också den som enligt mig fungerade 

sämst. Detta visar som Dorst och Cross (2001) skriver att en nytänkande design inte alltid 

innebär en bra design. Med detta drar jag lärdomen att vara försiktig i mitt skapande och ha 

noga genomtänkta val vid designen av min prototyp för att hålla kvar den goda 

användbarheten. 

Herring et al. (2009) skriver om vikten av att använda olika material för att få inspiration till  

sitt arbete. Genom min analys av olika Röstförmedlingssidor så kommer jag ta med mig olika 

idéer och funktioner till utformningen av min prototyp.

Vad gäller kunder inom branschen så har alla röstförmedlingssidor stora kunder som är vida 

kända. Bartos medias företag Röstförmedlingen koncept kommer i första hand att rikta sig till  

externa kunder som söker upp dem för hjälp, dock har Bartos media kontakter med ett flertal 

större mediahus vilket skulle kunna leda till en större kundkrets i framtiden.

7. Resultat

Då jag i samarbete med Bartos media tidigt var inne på att skapa en profil som hade en 

retrokänsla så valde jag att ta färginspiration från material som var från tidigare årtionden. Jag 

bestämde mig för att utgå från 50-talet då jag tycker om dess färgpalett och former. Ett  

verktyg som fungerade bra för mig var att använda mig av webbtjänsten Pinterest. Det är en 

social nätverkstjänst som på ett enkelt och visuellt sätt visar olika sökta bilder som man kan 

inspireras av (Pinterest vad är Pinterest?, 2014). Det som gör Pinterest unikt är att du kan 

samla alla bilder du blivit inspirerad av på en egen anslagstavla och på så sätt skapa en egen 

typ av brainstorming-board (Pinterest vad är Pinterest?, 2014). Då 50-talet var det årtiondet 

som jag kände mig inspirerad av så sökte jag på olika material från detta år såsom reklamer, 

29(58)



Sofia Karlsson
Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och design VT14
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Södertörns högskola
2014-06-05

design och logotyper. Utifrån dessa bilder grundade jag mitt färdiga resultat (se bilaga 4 för 

brainstorm).

Nedan presenteras de resultat jag kommit fram till för Röstförmedlingens profil samt hemsida 

i form av prototyper.

7.1 Färgschema

Då man ska välja färger till sin grafiska profil är det mycket man bör ha i åtanke. Färgerna ska 

dels fungera bra tillsammans samtidigt som de ska vara användbara så de skapar en bra grund 

till designlösningen. Utöver detta bör man även tänka på vad de olika färgerna representerar 

för känslor då det är allmänt känt att olika färger kan tolkas på olika sätt (Jacquemot 2013, 

42).

Då prototypen skulle hålla en retrokänsla använde jag mig av de bilder som kommit fram 

genom brainstormingen då dessa återspeglade den typen av design och färgprofil som jag var 

ute efter (Se bilaga 4 för brainstorm). Jag valde att utgå ifrån dessa fem färger (se figur 9).

Jag kom fram till att fokus skulle ligga på den röda och grönblå färgen då dessa kontrasterade 

varandra bra i och med att de är komplementfärger. Komplementfärger är en bra utgångspunkt 

när man designar då dessa uppfattas behagligt för ögat och skapar en harmoni (Hansson et al.  

2004). Den röda färgen ska representera lycklig, energisk, aggressiv, provokativ och 

uppseendeväckande gentemot den blågrön som ska representera trovärdighet, beroende, 

ansvarsfull och säker (Jacquemot 2013, 42). Dessa kändes bra och kontrasterande då den röda 

är energirik gentemot den blågröna som är mer lugn och ansvarsfull. 

Utöver den röda och blå färgen beslöt jag mig för att använda två färger som lutade åt det  
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Figur 9: Röstförmedlingens färgschema
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gulare hållet. Dels en starkare gul färg för att skapa ytterligare en kontrast, men också en 

blekare gul färg för att ha en lugn färg som kunde spela bra med de övriga starka färgerna och 

kunde fungera som en basfärg. Gul är en färg som representerar optimism, positivism, ljus, 

glädje och värme (Jacquemot 2013, 42). 

Till sist så valde jag även en mörkgrå färg till min färgpalett. Anledningen till att jag valde en 

mörkgrå istället för en svart var för att den skulle smälta in bra med de andra färgerna som har 

en dov färgskala och svart kändes för skarpt kontrasterad mot dem. 

7.2 Typsnitt

I den grafiska formgivningen och layoutarbetet är typsnittet ett av de viktigaste 

beståndsdelarna och när man jobbar mot webben måste man vara extra noggrann. Det finns 

olika rekommendationer gällande vad för slags typsnitt man ska använda på webben. Enligt 

tidigare undersökningar så bör man använda sig av sanserifa typsnitt då dessa ska vara enklare 

för ögat att läsa (Bergström 2009, 133).  

Detta grundar sig på datorskärmens upplösning i kombination med de klackar som utgör de 

serifa typsnitten. Då upplösningen på en skärm inte är lika hög som tryckt text så blir  

klackarna på bokstäverna otydliga, detta bidrar till svårigheter att läsa. Då detta kan ha stämt 

under de tidigare åren av webbens/datorns historia så håller detta dock på att ändras. I och 

med att upplösningen blir bättre och bättre på skärmar så innebär detta att serifa typsnitt bör 

fungera lika bra som sanserifa (Nielsen Serif vs. Sans-Serif fonts for HD screens, 2012).

Då den här informationen inte är något som fastställts ännu och sanserifer fortfarande är 

normen för brödtexter på webben så valde jag ändå att använda mig av ett sanserift typsnitt  

till min brödtext. Anledningen till att jag valde Ebrima var för att dess läsbarhet var hög 

samtidigt som det enligt mig upplevs spännande gentemot andra sanserifa typsnitt som är 

vanligare på webben (se figur 10 på följande sida).
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För rubriker och menylänkar så valde jag att använda mig av typsnittet Letter Gothic Std. 

Detta är ett monospace typsnitt som från en början var designad för att användas till  

skrivmaskiner (Adobe Letter Gothic Std, u.å.). Jag ansåg att detta typsnitt skulle passa bra till  

min design, dels för att det skapades under 50-talet men även för att det långsmala, luftiga 

utseendet samspelade bra med det något fetare och korta typsnittet som användes i brödtexten,  

Ebrima (Adobe Letter Gothic Std, u.å.) (se figur 11).

7.3 Logotyp

När färgerna och huvudtypsnitten var valda till den grafiska profilen kunde jag börja skissa på 

logotypen (se logotypskisser bilaga 6). Än en gång tog jag hjälp av de bilder jag hade fått  

fram i min brainstorm för att få fram en logotyp som kändes konkret och återspeglade 

retrostilen på ett korrekt sätt. Jag noterade att många av logotyperna som jag fått fram genom 

brainstormingen använde sig av någon form av tjockare skripttypsnitt. Detta kändes även 

aktuellt för mig då jag ville ha ett typsnitt som kontrasterade med de andra typsnitten som 

används i prototypen. 

Genom Dafont, som är en typsnittsförmedlingssida fann jag typsnittet Harbell. Detta hade det 

utseende som jag var ute efter då det kändes mjukt gentemot de andra typsnitten och hade den 

retrostil som jag var ute efter. I nuläget är dock detta typsnitt endast till för personligt bruk så 

om Bartos media skulle vara intresserade av att använda detta till den officiella sidan så måste 
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Figur 10: Typsnittet Ebrima

Figur 11: Typsnittet Letter gothic std (medium)
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de köpa det typsnittet.

Då typsnittet var satt kunde jag fortsätta med sammansättningen av logotypen. Jag valde att  

använda den starka gula färgen till typsnittet som sade ”Röstförmedlingen” och sedan rama in 

detta med horisontella streck på ovan- och undersidan av namnet. Dessa fick den röda samt 

blå färgen. För att skapa en intressant form på logotypen så snedställde jag den en aning samt 

satte en röd punkt i slutet av namnet (se figur 12).

Efter detta var gjort var jag relativt nöjd med logotypen men den kändes platt och utan liv. För 

att lösa det lade jag till gradient effekt på de olika objekten. Detta gjorde att logotypen kändes  

spännande och livfull (se figur 13). Gradienteffekten gjorde även att logotypen såg ut att vara 

gjord av guldmetall vilket hängde ihop med inspirationen från gamla radioapparater från 50-

talet, då det påminde om logotyperna på dessa radioapparater. 

Logotypen skapades i Illustrator och typsnittet omvandlades till vektorgrafik så jag på det 

sättet kunde förstora och förminska den utan att skada upplösningen.
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Figur 12: Första versionen av logotypen

Figur 13: Färdiga versionen av logotypen
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7.4 Prototyp

Till den färdiga prototypen så skulle jag kombinera färgschemat, typsnitten och logotypen till  

ett enhetligt resultat. Här tog jag mycket hjälp av de bilder som jag fått fram genom 

brainstorm samt skissning på papper för att skapa en grund att stå på och ett mål. Här skapade 

jag även ett moodboard där jag använde de färger jag fått fram i färgschemat tillsammans med 

typsnittet och logotypen och skapade olika mönster och former för att se hur de funkade i 

olika sammanhang (se bilaga 5 för moodboard).

Något jag fastnade för var radiornas utseende på 50-talet, de tilltalade mig formmässigt. Jag 

hade även varit inne på att använda mig av cirkulära former då dessa påminner om ljud och 

musik i form av CD/LP-skivor utan att uppenbart anspela på detta. Genom att titta på bilder 

av radioapparater så fann jag denna cirkulära form i vredet som väljer radiokanal (tuning).  

Önskemålet från beställaren, Bartos media, var dock att inte använda typiska musikaliska 

symboler så som mikrofoner och ljudvågor. Jag valde trots det att utgå från detta radiovred då 

det enligt mig inte var en ”typisk” musikalisk symbol och gjorde en snabb skiss som jag 

visade för Bartos media. Denna tappning av konceptet Röstförmedlingen blev mycket omtyckt 

och jag valde att fortsätta på den idén.

Radiovredet använde jag som form för att visa de mest använda rösterna på Röstförmedlingen 

där ena halvan utgjordes av mansröster medan den andra halvan utgjordes av kvinnoröster (se 

figur 14 på följande sida). Varje så kallad radiofrekvens representerar en person där man som 

kund ska kunna lyssna på dennes röst samt kunna markera som sin favorit för att sedan kunna 

skicka en offertförfrågan. För att inte skapa förvirring över huruvida dessa röster var de enda 

rösterna som Röstförmedlingen erbjuder så lades även texten ”Scrolla för att se fler röster” 

till. Dessa röster listas då i en bokstavssorterad lista.
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Listan över de röster som finns ville jag hålla så simpel som möjlig. Inspiration till det enkla,  

rena utseendet som listan fått har jag fått ifrån Stringhyllan som var en populär möbelikon på 

50-talet (Gunnemark 2006, 161). Dess tunna stänger var inspirationen bakom menyns linjära 

utseende (se figur 15 på följande sida). De funktioner som Bartos media ville se var språk,  

dialekt, kön, barnröster samt vilken typ av röst som personen kunde erbjuda (reklam, 

informativ respektive karaktär). I listan har man möjlighet att lyssna på rösterna samt 

favoritmarkera dessa för att sedan skicka en offertförfrågan. De favoritmarkerade får en gul 

stjärna och hamnar i en lista till höger under den stora stjärnan.
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Figur 14: Startsidan till Röstförmedlingen
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Menyn som befinner sig överst på sidan är även den inspirerad av Stringhyllans design 

(Gunnemark 2006, 161). Denna meny leder till sex stycken undersidor: kontakt, kunder, om 

Röstförmedlingen, ljudproduktion, FAQ och Röstskådis. För att ge ett intressantare utseende 

skapades olika ikoner som skulle representera de olika undersidorna genom bilder. För att  

göra det tydligt så ska en animation ske då man håller muspekaren över dem och då byts 

bilderna ut till namnet på undersidan (se figur 16 på följande sida).
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Figur 15: Namnlistan till Röstförmedlingen
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För att inte skapa för stor kontrast mellan undersidorna och startsidan och för att få en röd 

tråd mellan dessa så valde jag att följa tipset ”Repeat the look inside – but smaller” (McWade 

2010, 123). Detta innebär att du följer samma stil som startsidan men att du gör dem enklare.  

Jag gjorde detta genom att ha kvar menyn på samma position samt behöll den vita cirkeln i 

mitten (se figur 17). 

Färgerna på sidan följer det färgschemat som angetts profilen. Som bakgrund används den 

ljusare gula färgen som har fått en textur samt vinjettering för att skapa ett djupare utseende.  

All brödtext har den mörkgrå färgen, den starka gula färgen används till olika små element 
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Figur 16: Menyn i två olika lägen

Figur 17: Undersidan "Om Röstförmedlingen"
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som markering av röst. I övrigt är det den röda samt blågröna färgen som är huvudfärgerna i  

prototypen.

Då skärmstorlekarna till datorerna blir allt större så skapades ett grafisk element i bakgrunden 

för att göra den intressantare då det annars kan uppfattas tråkigt om hela skärmen endast 

upptas av ett stort färgblock. Än en gång tog jag inspiration från 50-tals radiorna och 

anspelade på dess högtalare som består utav horisontala linjer. Jag gjorde även så att dessa 

följde den cirkulära formen så att det inte kontrasterades för hårt. 

8. Diskussion och slutsatser

Bartos media överlämnade detta projekt till mig med önskan om att jag skulle skapa en grafisk 

profil samt en designlösning till en lofi-prototyp för det nya företaget Röstförmedlingen. Efter  

tio veckors arbete med detta uppdrag har jag tagit fram en fullständig lösning innehållande 

färgschema, typsnitt, logotyp samt prototyp. Det främsta som Bartos media ville med 

Röstförmedlingen var att den skulle stå ut gentemot andra röstförmedlingsföretag och hålla en 

nytänkande design. De har tidigare jobbat med detta projekt men inte lyckats skapa en design 

som känts rätt för dem. Som extern person kunde jag därför ta rollen att arbeta fram ett  

nytänkande koncept.

I arbetsprocessen var konkurrensanalysen som utfördes mycket relevant och gav mig 

information om branschen och vilka element som var viktiga att ha på en sådan webbsida. 

Förutom tips och information så har analysen även fått mig att se vad man inte ska göra då 

vissa sidor har funktioner som jag inte tycker funkar. Något jag lärde mig av analysen var 

vikten av att inte behöva byta sida i de olika stegen när man ska välja en röst. Med detta 

menar jag att filtreringsfunktionen samt rösterna bör befinna sig på samma sida så man på så 

sätt ska slippa klicka sig fram och tillbaka om man vill ändra sin sökning. Jag upplevde även 

att listan över rösterna bör hållas simpel och lättmanövrerad utan onödiga funktioner då man 

inte vill ägna mycket tid till att lära sig ett nytt system. 

Då Röstförmedlingen är ett nystartat företag fanns inga riktlinjer utan jag fick ta inspiration 

från de analyser som genomförts när valet av funktioner på webbsidan skulle göras. Gällande 

vilka undersidor som skulle finnas valde jag det som kändes viktigast och mest relevant för 
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Röstförmedlingen. Detta var enligt mig att kunna visa upp vad de kan göra i form av ljud samt 

information om dem som företag. 

För att besvara min frågeställning Hur ska Röstförmedlingen som ny sida särskilja sig från  

konkurrenterna? så anser jag att denna rapport beskriver på ett tydligt sätt hur en sådan 

produktionsprocess kan gå till. Detta arbete tar upp kreativitet och inspiration, två viktiga 

delar i processen att skapa en nytänkande sida. Genom de metoder och analyser som 

genomförts i detta projekt så kan jag konstatera att denna frågeställning har besvarats och att  

prototypen uppfyller sitt syfte då den inte ser ut som någon av de konkurrerande sidorna, 

samtidigt som den håller samma funktioner. 

Det som gör Röstförmedlingen unik jämfört med konkurrenterna är att den håller ett annat 

formspråk då designen inte uppenbart anspelar på musik och ljud. Det element som är starkast 

hos Röstförmedlingen är figuren som utgör de mest använda rösterna som kunden möts av på 

startsidan (se bilaga 9.1 för startsida).  Tack vare Herring et al. (2009) forskningsartikel om 

inspiration från material fann jag den formen genom att studera gamla radioapparater. Denna 

figur är själva hjärtat i designen och ska förhoppningsvis locka kunden till att använda sig av 

Röstförmedlingens tjänster. 

Namnlistan över de röster som Röstförmedlingen erbjuder som syns om man scrollar ned på 

sidan har jag valt att hålla så lättförståelig som möjligt med en enkel design. Detta för att  

inlärningskurvan för detta moment ska vara så kort som möjligt och underlätta användandet 

för kunden. Herring et al. (2009) skriver om att uppgiften som formgivare är att kopiera 

andras verk för att sedan göra om dessa till sin egen estetik. Med detta i åtanke så valde jag ett  

liknande utseende som övriga röstförmedlingssidor använder sig av till röstlistan men gjorde 

om designen till min egen design. Om jag skulle valt att designa en helt ny typ av system 

finns risken att man som kund ger upp direkt och vänder sig till en annan sida med ett  

igenkännligt system. Som Dorst och Cross (2001) kom fram till så innebär inte alltid kreativa 

lösningar bra design. Därav valde jag att hålla enkel, tydlig design på vissa element och en 

mer estetiskt tilltalande design med sämre funktion på andra element. Med detta menar jag att  

de element som troligtvis inte kommer att användas frekvent av kunden kommer skapas med 

ett starkare fokus på design än funktion. Tanken bakom det är att dessa element ska locka 

kunden till att använda Röstförmedlingen för att sidan ser bra ut samtidigt som de verktyg 
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kunden vill använda sig av har en bra funktion. Jag tror att den funktion som kommer 

användas mest på sidan är listan över röster och därför valde jag en simplare funktion på 

detta.

Det var svårt att utforma en målgrupp för detta projektarbete då Röstförmedlingen ännu inte 

har någon specifik målgrupp. De förväntar sig att sälja sina tjänster till externa personer som 

har sökt efter en röstförmedlingssida och därav hittat dem. Med detta i åtanke har jag valt att  

utforma en design som känns intressant men samtidigt tydlig så att kunden ska stanna på 

webbsidan och använda sig av just Röstförmedlingen.

I den avslutande fasen av projektet så hölls ett möte med Bartos media där en presentation av 

den färdiga prototyp som jag skapat skedde. Detta möte var mycket lyckat, de var nöjda med 

prototypen och kände att jag hade uppfyllt de önskemål de haft. Detta genom att hålla en 

retrokänsla på hela webbsidan samtidigt som den kändes modern. 

8.1 Vidare forskning

Detta arbete kan arbetas vidare på många sätt. Vetenskapliga artiklar som tar upp ämnet 

grundligare och redogör hur en grafisk profil sätts samt uppbyggnad av hemsida skulle vara 

aktuellt att läsa sig in på för att lägga en stadigare teoretisk grund till arbetet. 

En viktig del när man arbetar med projekt som detta är att man har en tydlig målgrupp och en 

tänkt kund, detta var svårt i då det inte fanns någon tilltänkt målgrupp ännu. Man skulle kunna 

arbeta vidare med detta projekt genom att arbeta fram en målgruppsbeskrivning tillsammans 

med Bartos media.

Det slutgiltiga arbetet skulle vara att programmera in sidan så att den blev en fungerande 

hemsida. I detta arbete ingår även att planera vad för funktioner som ska finnas på webbsidan 

så som övergångar mellan olika undersidor för att göra webbsidan mer levande.
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