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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar skapandet av en stärkande visuell profil åt StretchFlex UF. Projektet består av 

både en extern och intern del. Den externa delen är på beställning av företaget StretchFlex. Företaget 

är skapat under ett utbildningskoncept kallat Ung Företagsverksamhet och har gått vidare i SM i Ung 

Företagsverksamhet på Stockholmsmässan. Därav har vi fått i uppdrag att ta fram en uppdaterad 

logotyp som för nuvarande inte är speciellt korrekt utförd enligt beställaren. Utöver detta togs en folder 

fram utifrån deras visuella profil. Den interna delen är en utökning av examensarbetet där en re-design 

görs av StretchFlexs visuella profil. Den innefattar logotyp, typsnitt och färgschema som sedan 

använts till att appliceras på olika komponenter såsom folder, affisch, flyer, dokumentpapper, kuvert, 

visitkort och märkestag. Dessa komponenter presenteras slutligen i mock-ups. Djupare studier som 

intervju, personas och designmetod har gjorts i avsikt att komma fram till det resultat som presenteras i 

slutet av rapporten. Metoderna har använts i syfte att få en bättre insikt över hur den visuella profilen 

kan stärkas. 
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Abstract 

This paper presents the creation of a strengthening visual profile for StretchFlex UF. The project 

consists of an external as well as an internal part. The external part is on the order of the company 

StretchFlex. The company is created under the education concept by the name of Ung 

Företagsverksamhet (Young Entrepreneurship) and has passed on to the Swedish Championships in 

Young Entrepreneurship at the Stockholm International Fairs. Of that we have been commissioned to 

develop an updated logotype for the company, for the current does not keep proper quality according 

to the client. In excess of this, we also produced a folder that followed the company's visual profile. 

The internal part of the project is a enlargement of the degree project in which a re-design of 

StretchFlex's visual profile is done. It comprises the logotype, font, and color scheme, which then has 

been applied on a variety of different objects such as folders, posters, flyer, documents, envelopes, 

business cards and brand tags. These components are presented in the form of mock-ups. Deeper 

studies such as interview, persona and design method has been made with intent to reach the result that 

is presented at the end of the paper. These methods have been used to get a better understanding on 

how the visual profile can be strengthened. 
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Förord 

För att avsluta våra studier på IT, medier och design-programmet ville vi sammanknyta det vi fått 

erfara under utbildningens gång. Valet föll på att göra en re-design av en visuell profil. Vi vill tacka 

StretchFlex UF som ville göra detta samarbete. Ett stort tack till Jessica Lehmussaari som varit vår 

kontaktperson under arbetets gång. 
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1. Introduktion 
En stark grundsten i skapelseprocessen inom grafisk design är kreativitet. Det är därför en utmärkande 

egenskap när man i rollen som formgivare skapar och analyserar olika designlösningar (J. Sternberg 

2005). Något som skapar tillit är det visuella, vilket är något företag vill uttrycka med sitt varumärke. I 

vissa fall är logotypen starkare i sig än företagets namn (Jais-Nielsen 2004, s. 25). Ett företags visuella 

profil ska agera likt dess själ samtidigt som det måste uttrycka rätt slags känslor till kunder och 

intressenter (Bergström 2009, s. 269). Det är därför angeläget att införskaffa väsentlig information om 

vad som gör en visuell profil till en lämplig sådan för att nå ut med sitt budskap. Detta är nödvändigt 

att göra innan påbörjandet av produktionen.  

 

Grafisk design är omfångsrikt och komplext ämnesområde som ständigt växer. Det var dock först 

under 1900-talet som området i hög grad börjat övergå till att vara en enskild disciplin eftersom boken 

Modernism and Eclecticism: A History of American Graphic Design publicerades (Harland 2011, s. 

3). Värt att nämna är också att det finns en relativt liten forskning som gjorts inom grafisk design 

vilket gör att det fortfarande finns mycket att utforska. I dagens mediesamhälle som dessutom ständigt 

växer med hjälp av nya teknologiska lösningar, ökar likaledes möjliga utvägar för skapande av grafiskt 

och kreativitet inom området (Harland 2011, s. 2). Vi har av den orsaken valt att fokusera på företags 

visuella profil eftersom det praktiska examensarbetet utlöper i att skapa en ny designlösning åt 

StretchFlex UF. 

 

 

2. Problemformulering 

StretchFlex är ett nytt och ungt företag som är i den fasen att de vill sälja sin produkt till potentiella 

kunder. Det kan idag vara svårt att hitta rätt kundkrets och hur man ska sälja sina tjänster eller 

produkter (Sveriges radio 2011). En enhetlig och hållbar visuell profil skulle hjälpa företaget att lättare 

kännas igen av deras kunder. Det skapar en tillit hos kunderna och gör att de syns på marknaden. En 

stark visuell profil ligger till grund för ett vidare fortsatt arbete med den visuella kommunikationen hos 

företaget. 

  

3. Syfte & mål 

Syftet med examensarbetet har varit att skapa en hållbar och välbalanserad visuell profil åt 

StretchFlex. Projektet ska vara tänkt som en presentation av en idé, ett förslag till en möjlig utveckling 

av företagets visuella utseende. Målet med examensarbetet har gått ut på att vi som formgivare velat se 



om vi kunnat hålla ett sådant typ av projekt på egna ben och erfara designprocessen från början till 

slut. Vi vill att resultatet leder till något vi kan stå för och med stolthet kunna representera. Tanken är 

att från grunden skapa en ny visuell profil som ska resultera i en re-design där följande delar ska ingå: 

affisch, folder, flyer, visitkort, pappersdokument, kuvert samt märkestag. 

     

4. Frågeställning 

Frågeställningen blir följaktligen: 

 

– Hur kan StretchFlexs visuella profil se ut för att stärka deras varumärke? 

 

5. Avgränsning 

Det praktiska examensarbetet innehåller en extern samt en intern del. Den externa delen innebär att 

skapa en logotyp och folder med tillhörande bildmaterial som ska levereras till beställaren (StretchFlex 

UF) i tid. Logotypen levereras i JPG- och PNG-format, foldern levereras i PDF-format och bilderna i 

JPG-format på begäran av företaget. Den interna delen av projektet går ut på att utforma en ny 

designlösning för företagets visuella kommunikation, det vill säga att ta fram en visuell profil. Vad den 

externa samt interna delen innebär, se avsnitt Uppdraget. Vi kommer inte att leverera en fysisk 

produktion av det interna materialet då vi tar fram en designlösning på hur StretchFlex skulle kunna se 

ut i sin visuella kommunikation. Hur det interna materialet används och till vad ingår inte i projektet 

och kommer inte att levereras till StretchFlex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Begreppsdefinition 

Kerning - Innebär minskning och ökning som görs mellan bokstäver (Cheng 2006, s. 226). 

 

Komponent - Menas med de artefakter som visuella profilens innehåll applicerats på, exempelvis 

folder. 

 

Mockup - Framtagen artefakt som ger en uppfattning om framtida idéer och användning (Interaction 

Design Foundation 2015). 

 

Moodboard - Ett kollage av material som t.ex. bilder, texter och färger som beskriver en känsla eller 

design (Lucero 2012, s. 441).  

 

Re-design - Innebär att konstruera en ny designlösning åt t.ex. en tidning, visuell profil eller webbplats 

(Bergström 2012, s. 241). 

 

UF-företag - Står för Ung Företagsamhet. Företag som drivs av gymnasiestudenter (Ung 

företagsverksamhet 2015). 

 

Vektorgrafik - Är geometriska primitiver, t.ex. linjer och kurvor som tillsammans bildar en skalbar 

bild (Webdesignskolan, u.å.).  

 

Visuell kommunikation - Förmedla information genom visuella hjälpmedel.  

 

Visuell profil - Kallas även för grafisk profil. Profilen berör företags logotyp och de visuella delarna 

av ett varumärkesbygge. 

 

 

 



7. Bakgrund 

7.1 Beställaren 

Projektets beställare är StretchFlex UF, ett företag skapat under hösten 2014 av fyra stycken 

gymnasister. Företaget är skapat under ett utbildningskoncept i Stockholmsregionen kallat Ung 

Företagsverksamhet. UF-företag kan drivas på alla program i gymnasieskolan (Ung 

företagsverksamhet 2015). StretchFlex har tagit fram en produkt i form av ett modernt elastiskt band 

som bärs runt midjan i syfte att förvara dina nödvändigheter. Tanken är att produkten ska kunna ersätta 

väska och jacka och användas främst i träningssyfte, men fungerar såväl som när du reser och shoppar 

etc. 

 

Varje år arrangeras SM i Ung Företagsverksamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. Via regionala 

mässor som bedrivits från norr till söder har StretchFlex kvalificerat sig till SM i Ung 

Företagsverksamhet och kommer att befinna sig tillsammans med 22 andra UF-finalister på 

Stockholmsmässan den 11-12 maj under våren 2015. Där tävlar de om att bli årets UF-företag i 

Sverige. Ett av företagets främsta mål är att stärka sitt eget varumärke inför SM samtidigt som de vill 

sälja sin produkt.   

 

7.2 Uppdraget 

7.2.1 Externt 

Examensarbetet utgörs dels av en extern del som är en 

beställning av StretchFlex som innebär att ta fram en 

logotyp och folder. Företagets logotyp ska förnyas 

genom att reducera bort pixligheter och göras om från 

grunden i Adobe Illustrator. Den kommer dock att 

behålla likadan design på begäran av företaget. Foldern 

kommer att innehålla allmän information om företaget 

och produkten. Vi kommer arbeta utifrån företagets  

nuvarande visuella profil. Se figur 1. 

 

En kravspecifikation gavs i syfte att skapa tydliga riktlinjer om vad företaget har för önskemål när det 

gäller utformningen av foldern och logotypen. Kravspecifikationen gav oss en överblick över vilka 

 Figur 1: StretchFlexs visuella. 

.profil 



grundläggande krav StretchFlex  hade, se bilaga 1. Anledningen till att StretchFlex vill ha en folder är 

för att sälja in produkten och sprida sitt budskap på den kommande UF-mässan. Innehållet kommer att 

bestå av illustrationer som steg för steg visar hur man tar på sig produkten, men den ger även exempel 

på vad produkten kan användas till samt information om företaget. Utöver detta har de beställt 

bildmaterial som ska användas i foldern, men även i montern på UF-mässan, på deras webbplats samt i 

sociala medier. 

      

Vi måste förhålla oss till vissa ståndpunkter som inte får ändras. Ett utdrag ur kravspecifikationen: 

 

Funktionella krav 

Logotyp 

Uppdaterad logotyp gjord i vektorgrafik, men med likadan design 

 

Folder 

Foldern ska presentera: 

Företagets egna textmaterial (om produkten och företaget) 

Uppdaterad logotyp  

I llustrationer som steg för steg visar hur man tar på sig produkten 

Bildmaterial (fotografier) 

 

Bildmaterial 

Fotografera produkten tillsammans med modell 

 

Leveransvillkor 

Deadline för leverering: 4 maj 2015 

 

- Logotypen levereras både i JPG- och PNG-format  

- Foldern levereras i PDF-format för print 

- Bildmaterial levereras i JPG-format 

 

 

 

 



7.2.2 Internt 

Vi har valt att utöka examensarbetet med en intern del. Det har gått ut på att ta fram och utforma en ny 

designlösning, en så kallad re-design av StretchFlexs visuella profil. Vi börjar från scratch och skapar 

en helt ny designlösning utan att anpassa oss efter en kravspecifikation, vilket görs i den externa delen. 

Vi kommer att ta fram en visuell profil som innefattar en ny logotyp, färger och typsnitt. Vi kommer 

således att ta fram mock-ups på hur den slutliga designlösningen kommer se ut med logotypen, 

färgerna och bildmaterialet applicerade på olika komponenter; affisch, folder, flyer, visitkort, 

brevpapper, kuvert samt märkestag. De egentagna fotografierna som används i den externa delen 

kommer att återanvändas i det interna projektet.     

 

Orsaken till varför vi har valt att utöka projektet med en intern del är flera. Vi anser dels att 

StretchFlexs budskap i nuläget inte kommer fram genom deras visuella profil. Den innehåller stora 

delar av en ceriserosa färg som kanske begränsar möjligheterna till att nå ut mot en bredare målgrupp. 

Vi vill därför skapa en ny visuell profil som ska vara tilldragande och nå ut med företagets budskap till 

intressenter. Vi anser dessutom att logotypen uppfattas som omodern på grund av att kombinationen av 

svart och grå utan några som helst 3D-former blir livlöst och platt. Kerningen är ojämn då bokstäverna 

i den nuvarande loggan är spärrade vilket leder därför till att texten upplöses (Bergström 2012, s. 134). 

Det gör att läsbarheten och förtroende jämtemot företaget försvagas (Cheng 2006, s. 226). Vi får 

dessutom mer associationer till Xbox då StretchFlex 

har ett fantasiformat x som har likheter med  

Xbox logotyp som vi ser i figur 3 (Logopedia 2015).  

  

 

8. Teoretisk bakgrund 

8.2 Varumärke 

Det som kännetecknar ett varumärke eller ett enastående koncept är igenkännandet av företaget, dess 

tjänst eller produkt. Det finns två vanliga typer av varumärken; ordmärke och figurmärke. Ett 

ordmärke är oftast ett namn som karaktäriserar ett företag, men kan också vara dess produkt. Ett 

figurmärke består i vanliga fall av tydliga eller abstrakta figurer. I många fall består logotypen av en 

kombination mellan ord- och figurmärket. Både namnet och symbolen används som viktiga verktyg 

för att möjliggöra skapandet av ett igenkännande varumärke som ska representera företaget (Patent- 

och registreringsverket, u.å.).  

Figur 3: Xboxs logotyp. Figur 2: StretchFlexs logotyp. 

logotyp 



För att bygga upp ett varumärke krävs mer än namnet i sig och logotypen. “Trademark” används i 

engelskan för att beskriva varumärke, som kan infinna sig med termerna affärsmärke eller 

handelsmärke, vilket det mer fokuseras på idag. Förutom att det används för märkning av produkter, 

används det även för att betona företaget på marknaden och för att skapa ett igenkännande med dess 

kommunikation. Det sker genom all form av reklam, bilder, slogans som sammankopplas med 

varumärket.  

 

Uppbyggnaden av varumärken har blivit en central del i organisationer för att kommunicera med deras 

konsumenter på en konkurrenskraftig marknad som sker idag. Det ger strategiska fördelar inom 

associationer, värderingar och särskiljning på lång sikt när man kommunicerar. Företagets tankar och 

värderingar stärks genom att dessa förmedlas genom det grafiska materialet; i företagets visuella profil, 

logotyp, i reklam etc. En positiv helhetsbild kan byggas upp med hjälp av varumärket genom företaget 

i sig, personalen samt produkterna. Har företaget ett starkt varumärke spelar det mindre roll om vilka 

produkter som säljs. Konsumenterna betalar för varumärket och inte produkten i sig. Apple (2015) och 

Starbucks (2015) är exempel på företag som har lyckats med att skapa framgångsrika varumärken.  

  

8.3 Visuell profil 

Ett företags profil är en bild som de väljer att förmedla till omvärlden. Den bör utgå från identitet som 

såväl deras vision (Bergström 2012 s. 267). En visuell profil är ett slags komplement eller ersätter ofta 

det personliga mötet vilket sker med hjälp att visitkort, kuvert, brevpapper, foldrar, reklamfilmer, 

kataloger, webbsidor, Facebooksidor etc. En tydlig visuell profil hotas lätt av att vem som helst på 

företag ofta kan gå in och utforma förpackningar och logotyper vilket försvårar att hålla en enhetlig 

och professionell profil (Bergström 2012, s. 270). Företag kan ha designprogram som är regler, likt en 

uppslagsbok som ska ge stöd och referens så fort tveksamheter uppstår kring visuell produktion. I 

företags designprogram brukar följande element ingå: logotyp, företagsmärke (som ofta utgörs av 

kompletterande bild till logotypen), färg samt mallar och regler (Bergström 2012, s. 272).  

 

8.4 Färger 

Färg är uppbyggt på olika längder av vågor som tillsammans artar sig i vitt ljus. De skapar en skala av 

åtta färger, en regnbåge. Rött har den längsta våglängden och befinner sig på ena kanten, medan violett 

har den kortaste och vistas på andra kanten. Ljusvågorna träffar ögats näthinna och ger tecken åt 

hjärnan som tyder dem till olika färger (G Engstedt 2007). 



 

Upplevelsen av färg har varit viktig för människan alltsedan grottmålningarna. De bestod av naturens 

egen färgpalett; bruna, gula och rödfärgade leror, sot, järnoxid, krita, krossade bär och djurblod 

(Bergström 2012, s. 256). I modern tid är färg en viktig detalj. Rätt färgval kan skapa illusionen av 

större rum, göra det mer öppet och inbjudande (Bergström 2012). Färger kan ha såväl fysiologiska som 

psykologiska effekter på människans olika sinnen. Här är utdrag av Dagens nyheters artikel om 

färglära: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G Engstedt 2007) 

 

I visuell kommunikation används funktionell färg, en kommunikativ kraft och funktion. Den kräver 

färgstyrka som attraherar. Med hjälp av kalla eller varma färger kan man skapa en särskild stämning. 

Det handlar också om att informera, till exempel att en röd färg signalerar varning. Strukturera, som i 

en bok där olika avsnitt har skilda färgkoder. Till sist handlar det om att pedagogisera genom 

exempelvis använda färgplattor bakom text för att till exempel förtydliga vissa delar i materialet 

(Bergström 2012, s. 257-259). 

8.5 Logotyp 

Bergström (2012 s. 271) menar att en bra logotyp ligger i harmoni med företagets affärsidé och kultur. 

Den speglar dessutom en visuell spegelbild av företaget, produkten eller tjänsten. Logotypen måste 

dessutom frambringa förtroende och tillit och får inte associeras med det som inte ingår i den 

övergripande företagsprofilen. Bergström listar upp sammanfattade krav hur en logotyp uppfylls: 

 Vara lätt att känna igen 

 Vara lätt att läsa 

 Fungera i små liksom små teckengrader 

Rött tillför värme, passion, elektricitet och liv till ett rum. 

Orange är en glad och intensiv färg och tillför därför energi. 

Gult symboliserar solskenet och upplevs därför optimistiskt och positivt. 

Grönt påminner om naturen och ger trygghet och lugn. 

Cyanturkost finns i poolvattnet och känns avkopplande och fräscht. 

Blått för tankarna till himmel och frihet och är svalt och rofyllt. 

Indigoblått ger känsla av havsdjup och upplevs som mystiskt. 

Violett är hemlighetsfullt och andligt. 



 Fungera i en bestämd färg, men även i enbart svart 

 Vara tidlös 

 

Typsnittet bör dessutom vara vald i ett speciellt typsnitt så att det lätt känns igen. Typsnittet bör hållas 

till antingen serif eller sanserif och inte fantasitypsnitten (Bergström 2012, s. 271). Han menar att det 

också handlar om att sticka ut från mängden och att logotypen håller en hög läsbarhet. En viktig 

komponent är också att logotypen kan anpassas efter olika element. Den ska kunna placeras på ett 

kvitto likaväl som den ska kunna visas upp i 3D-animation på en storbildsskärm (Bergström 2012). En 

fördel är dessutom att logotypen kan bilda mönster förutsatt att den är tydlig och ihophållen. En 

logotyp som är tidlös och inte är tids- och trendbunden varar längre eftersom trender snabbt blir 

omoderna (Bergström 2012). 

 

8.6 Typografi 

Typografi är det visuella uttrycket för språk. Det gör mer än att göra budskap läsbara. Typsnitt kan 

laddas med symbolisk kraft; vissa fonter (svarta tjocka) kan associeras med gatugäng, medan andra 

(skripter) är associerade med formella inbjudningar (Cheng 2006, s. 7). Typsnitt kan delas in i två stora 

familjer; serif och sanserif. Det som kännetecknar serif är sin växlande rytm mellan det tjocka 

grundstrecket och tunna hårstrecket, mellan staplarna och ansvällningarnas olika former. Sanseriffer 

har starka drag i sina bokstäver. Till skillnad från seriffer har sanseriffer jämntjock konstruktion och 

består inte av växlingar i dess grovlek (Bergstöm 2012, s. 125-126). Under dessa två stora familjer går 

det att dela upp typsnitten i underfamiljer. Skripter är en av underfamiljerna som har en utpräglad 

handskriftskaraktär (Bergström 2012, s. 127). 

 

Plantagenet Cherokee       Futura 

Figur 4: Exempel på serift och sanserift (Plantagenet Cherokee och Futura) 

 

Val av typsnitt i logotyper har en stor roll i hur konsumenter uppfattar dem. Typsnittet bör dels passa 

budskapet, men också ha en god läsbarhet (Bergström 2012, s. 139). Typsnittets form och färg skapar 

dessutom associationer till varumärkespersonligheten då båda komponenterna kan sammankopplas 

med personliga betydenheter. Logotyper kan skapas med befintliga typsnitt eller egenritade 

bokstavsformer (Lupton 2004, s.53). 

 



Kerning innebär att formgivaren minskar och ökar avståndet mellan bokstäver, vilket kan behövas vid 

olika tillfällen. Avståndet mellan bokstäverna får inte vara för litet då bokstäverna överlappar varandra. 

Det får inte heller bli för glest så att ordbilden upplöses och därmed försämrar läsbarheten (Bergström 

2012, s. 134). 

 

8.7 Bild och text 

Bo Bergström nämner i sin bok Effektiv visuell kommunikation att text och bild är oförenliga. Text och 

bild uttrycker olika saker, vilket skapar en mer utvecklad betydelse åt budskapet. Serier är ett praktiskt 

exempel på där pratbubblan och bilden är minst lika viktiga, men kompletterar med olika betydelser 

(Bergström 2012, s 288). Han nämner även att fotografier är i själva verket svårt att skriva om. Trots 

det tycks både bild och text jämt dras till varandra då kombinationen av dessa kompletterar varandra 

(Bergström 2012, s. 285). Bild och text har olika tempon. Bild har förmågan att direkt stanna upp och 

beröra, medan texten kräver ett uppehåll av läsaren eftersom att läsningen är en omständig process 

(Bergström 2012, s 288). Texten stillnar bilden, som således påskyndar texten. Det tar omedelbart fram 

ett starkt och effektivt budskap. Det visuella minnet jämtemot det verbala är hos de flesta starkare. 

Detta leder till att kombinationen bidrar till en bättre inlärnings- och minneseffekt (Bergström 2012, s 

288). 

 

9. Genomförande 

9.1 Intervjustudie 

Första steget till att samla information har valts till att utföra en intervjustudie. Metoden har valts för 

att samla in relevant information vid utformningen av den beställda foldern samt visuella profilen. 

Intervju som metod ger möjlighet till att ställa följdfrågor där svaren som kommer in kan utvecklas och 

fördjupas (Bell 2006, s. 158). Genomföra intervju med en av företagets anställda kan ge svar på 

ändamålet med projektet; re-designen, vilka intressenterna är och behov etc. Vi genomförde intervjun 

med Jessica Lehmussaari som är sälj- och marknadsansvarig för StretchFlex och varit med och grundat 

företaget. Hon är ansvarig för företagets webbsida, sociala kanaler, sponsorer samt marknadsföringen. 

 

Vi har valt att utföra en semistrukturerad intervju då det ger möjligheten till att utgå från 

frågeområden, snarare än exakta ståndpunkter att hålla sig till. Det blir dessutom lättare att 

kategorisera och analysera datan genom att ha ett antal frågor nedskrivna från första stund (Bell 2006, 

s. 160). Vi har valt att utforma egna frågor som passar vårt projektområde: produkten, målgruppen och 



syftet med visuella kommunikationen. Några av frågorna är inspirerade av boken The Principles of 

Beautiful Web Design (2007) skriven av Jason Beairds. De är dock omformulerade för att bättre lämpa 

sig för detta projekt. Intervjufrågorna finns bland bilagorna, se bilaga 4. 

 

De mest relevanta svaren från intervjun har plockats ut och sammanställts. Några av svaren presenteras 

i punktform. Intervjun följs av rubrikerna: produkt, målgrupp och syfte.  

9.1.1 Produkt 

Produkten är tänkt att användas till framförallt träning.  

Produkten har dock andra användningsområden; man kan använda StretchFlex när man reser, 

ska till affären, ska rasta hunden, gå ut på promenad osv. Så länge du har något att förvara 

och inte orkar bära med dig en jacka eller väska så funkar StretchFlex utmärkt. 

 

9.1.2 Målgrupp 

Vår primära målgrupp är aktiva kvinnor och män mellan 18-35 år, men vi har sett en tendens 

till att kvinnor dras mer till produkten. 

Aktiva kvinnor och män i åldrarna 18-35 som reser mycket. 

 

Sedan ställdes frågan om varför företaget riktar in sig på just den målgrupp de valt att rikta in sig på: 

 

Det har blivit ett naturligt val för oss. I och med att produkten var helt ny var vi tvungna att 

testa marknaden och se till vilka målgrupper produkten säljer. Egentligen kan man nog sälja 

den till vem som helst - då många har nytta av den, men vi märkte att det främst var kvinnor 

som var intresserade utav den. Den går bättre hos stilsäkra tonåringar än medelålderskvinnor. 

En målgrupp som växt sig starkare under månaderna är just män, som reser och vi tror att den 

kundkretsen kan växa sig rätt stor.    

 

Slutligen presenteras svar om hur företaget tror att de uppfattas av målgruppen: 

 

Om vi talar utifrån vår primära målgrupp så tror och vill jag att företaget uppfattas som ett 

företag som inspirerar människor till en aktiv livsstil utan att anspela på vikthets. Alla ska 

kunna känna sig snygga i vår produkt och det är även därför vi har försökt att göra storlekar 

som passar de flesta (XXS-XS, S-M och L-XL). Om vi skulle ombilda skulle det även bli aktuellt 



att göra en StretchFlex i storlek XXL. StretchFlex är en trendig modeaccessoar samtidigt som 

den är en funktionell produkt. Det tror vi uppskattas av vår målgrupp.  

 

9.1.3 Syfte 

Med vår visuella profil vill vi locka kunder till att köpa vår produkt. Den visuella profilen ska 

även locka andra intresserade aktörer (sponsorer, investerare etc.). Vår visuella profil ska 

genomsyras i allt vi gör så att en kund kan associera färger, mönster och vår logotyp till just 

vår produkt.  

 

Till sist avslutas intervjun med hur företaget uppfattar sin egen logotyp kopplat till deras image: 

 

Vår logotyp är stilren och klassisk vilket vi vill att folk ska se vår produkt som. Logotypen är 

anpassad efter vår målgrupp, då den ser proffsig ut i all sin simplicitet vilket vi gillar. X:et i 

loggan gör det hela lite mer sportigt. Eftersom att logotyp är så pass stilren och x:et sticker ut 

kan man även använda enbart x:et och människor skulle fortfarande känna igen vår logotyp 

vilket vi gillar.  

 

9.2 Personas 

Vi har valt att göra en förenklad version av personas för att få en övergripande bild av målgruppen som 

är baserad på den tidigare intervjustudien. I boken Information Architecture - Blueprints for the web 

(2011) skriver Govella och Wodtke om metoden personas som utvecklades av Alan Cooper på 1900-

talet. Denna metod baserades på en gammal teknik inom marknadsföring. Syftet med metoden var att 

annonsförsäljare skulle bli framgångsrika när de sålde sina produkter och tjänster. Avsikten med att 

skapa personas var att konstruera en potentiell kund för sin verksamhet utefter demografi. Detta 

innebär statistik över kön, ålder, yrke, boende och så vidare. Utifrån den konstruerade personan 

skapades en annons som bäst lockar denna person till köp. Med stöd av denna metod blev reklamen 

mer effektiv enligt Cooper. På samma sätt kan även en designlösning tas fram med hjälp av personas-

metoden (Govella & Wodtke 2011, s. 127).    

 

Vi använder våra personas för att få en övergripande sikt över målgruppens mål, behov och 

användningssituation. Olika exempel på potentiella kunder tas fram för att bidra till valet av den 

visuella profilen. De skapas för att se om vi är tillräckligt tydliga i den visuella kommunikationen. 

Målet är att ta fram en visuell profil som StretchFlex skulle kunna använda sig av samtidigt som våra 



personas tilltalas av det visuella. Under arbetsprocessen används dessa personas som stöd för att vi 

som formgivare ska kunna sätta oss in i personers olika tycke och smak. Vi kan få en närmare vetskap 

om vilka färger som är mest lämpliga för att fånga A:s respektive B:s uppmärksamhet och så vidare. 

Detta är frågor som kan besvaras genom att ge personas väl tilltagande karaktärsdrag. Den följande 

mallen är inspirerad av U.S. Department of Health & Human Services guide (2015) med viss 

modifiering för att lämpa sig efter detta projekt.  

9.2.1 Persona 1 

 

 

 

 

 

 

Sanna är en modeinriktad kvinna som delar en lägenhet i Fridhemsplan tillsammans med hennes 

sambo Patrik. Hon är en aktiv kvinna då hon alltid har mycket på gång. På dagarna jobbar Sanna på 

H&M som försäljare. Efter jobbet studerar hon mode och design på Beckmans Kvällsskola. Sanna 

spenderar gärna sin helg med pojkvännen Patrik, men även med sina nära vänner. Intresset hon har 

gemensamt med sina vänner är främst shopping och fika. 

9.2.2 Persona 2 

 

 

 

 

 

 

Eva är en tvåbarnsmamma som bor i en villa i Bagarmossen tillsammans med familjen. Hon är en 

livfull, men ansvarsfull kvinna som arbetar inom hemtjänsten. På fritiden umgås hon mycket med 

familjen då döttrarna är små och behöver vakas. Efter sin senaste graviditet har Eva börjat bli 

intresserad av kost, hälsa och sport för att komma i form. Med tiden har sport blivit en vana då Eva går 

ut och joggar en halvtimme varje kväll. 

 

   

Namn: Sanna Bergström 

Sysselsättning: Student och arbetar på H&M 

Kön: Kvinna 

Ålder: 22 år 

Civilstatus: Sambo 

Namn: Eva Pontén 

Sysselsättning: Arbetar inom hemtjänst 

Kön: Kvinna 

Ålder: 35 år 

Civilstatus: Gift 



9.2.3 Persona 3 

 

 

 

 

 

 

Jeff är en ung man som bor på söder i Stockholm. Han är tydlig med sin klädstil, då han oftast har på 

sig en svart mössa och stora bågar. Största intresset är fotografering och utforska världen, vilket även 

är det han arbetar med på heltid. Jeff jobbar som frilansfotograf och reser mycket för att fånga världens 

alla hörn på bild, men även människor och konst. 

 

9.3 Designmetod 

Det finns olika metoder att använda sig av när man utformar en designlösning för att utforma visuella 

profiler och liknande. Vi valde att använda oss av moodboards, brainstorming och skisser i 

designprocessen för att slutligen ta fram en design som är lämplig. Designlösningen implementeras 

och presenteras slutligen i mock-ups. 

9.3.1 Brainstorming 

Braintorming är det första steget i ett designprojekt (Brown 2008, s. 88). Steget där många tankar och 

idéer flödar. Brainstorming kan utföras på många olika sätt och även med olika välanvända verktyg 

såsom post-it lappar och whiteboardtavlor. Här är det viktigt att skriva ner alla idéer som dyker upp. 

Under brainstormingen spikas inga idéer, men det kan vara idéer som senare utvecklas och spinner sig 

vidare på. 

9.3.2 Moodboard 

Moodboard är en del av projektet och används som stöd skapelseprocessen inom designbranschen. 

Som formgivare kan man ta fram riktlinjer och spår för hur karaktären av en konstruktion ska uttrycka 

för slags känsla. I moodboarden kan färger, former, texturer och bilder etc. bidra till att skapa den 

karaktär materialet ska innehålla (Lucero 2012, s. 441). 

 

 

Namn: Jeff Karlsson 

Sysselsättning: Fotograf 

Kön: Man 

Ålder: 26 år 

Civilstatus: Singel 



9.3.3 Skisser 

Skissmetoden ingår i det tredje steget, i vissa fall andra steget i ett designprojekt (Brown 2008, s. 88). 

Skisserna tas fram med hjälp av moodboard som inspirationskälla. Dessa skisser används som redskap 

i ett tidigt skede för att projektet ska få en simpel grund att bygga vidare på. 

9.3.4 Mock-up 

Mock-up är ett välanvänt alternativ att presentera designlösningar på eller vara utkast av en visuell 

design. Metoden används främst för att få feedback om designen och designidén i ett tidigare stadie. 

Mock-ups kan vara gjort av pappkartong eller naturtroget material, men i det här projektet kommer 

digitala mock-ups tas fram. En välgjord mock-up består av en strukturerad presentation av 

information, visualiserat innehåll och visar de huvudsakliga funktionerna på ett statiskt sätt för att visa 

upp en komplett företagsidentitet. I vanliga fall innehåller dessa Photoshop-filer visitkort, 

pappersdokument och kuvert. De här elementen skapar en verklig miljö som kompletteras med 

dekorativa komponenter såsom kontorsutrustning eller liknande för att förmedla temat (Interaction 

Design Foundation, 2015).   

 

10. Metodkritik 

Det hade behövts genomförts fler intervjuer än en och mer djupgående och längre sådana, för att uppnå 

en tillförlitligare validitet på datan som samlats in. Enkätundersökning hade fungerat att använda sig 

av i ett projekt av detta slag eftersom en större mängd information hade snabbare kunnat komma till 

hands. Dock hade vi ett syfte med att genomföra intervjun som hade varit förgäves om man valt att 

använda sig av en enkätundersökning. Det handlar om direktkommunikationen som intervjuer har 

möjlighet till vilket inte varit möjlig i en enkätstudie. Poängen med intervjun var möjligheten till att 

kunna ställa följdfrågor och chansen till att ha en öppen dialog med respondenten. Detta gav projektet 

nödvändig information. 

 

Det är bra att utföra kvantitativa undersökningar efter att man gjort personas för att se om de stämmer 

överens (Pruitt och Adlin 2006). En sådan typ av undersökning hade på så sätt haft möjligheten till att 

därutöver antydat för riktigheten av våra personas. Orsaken till att detta inte verkställts är flera. Det tar 

dels lång tid att utföra en sådan typ av undersökning vilket gör att det inte är tillräcklig för den tidsram 

som är åtkomlig för den här studien. 

 

Brainstorming rekommenderas att använda främst i grupper än individuellt (Kazakcı och Gillier m.fl 

2014, s. 3). Eftersom att vi är två som arbetat med det här projektet har vi kunnat bolla idéer 



sinsemellan. Moodboards är ett sätt att snabbt tvingas tänka i kreativa banor, vilket är bra i projekt av 

detta slag. Metoden är inriktad på att kasta sig ut i skapelseprocessen fort. Slutligen har vi metoden 

mock-ups, ett hjälpmedel vi använde oss av för att visa hur en designlösning skulle kunna se ut. Mock-

ups används för att visa hur designlösningen ser ut innan den fysiska produceringen sker. Detta 

fungerade dock i det här fallet då själva syftet med projektet varit att ta fram ett nytt designförslag på 

StretchFlex visuella profil. 

 

11. Arbetsprocess 

11. 1 Omvärldsanalys 

För att ta fram relevant information för projektet tog vi hjälp av en omvärldsanalys. Detta har vi gjort 

genom att leta efter liknande examensarbeten från tidigare år. Design- och handböcker har också varit 

till stor hjälp för att finna den teori som berör ämnet. I den inledande fasen av projektet skapade vi en 

WBS, se bilaga 2. WBS – Work Breakdown Structure är en metod för att strukturera upp ett arbete 

genom att identifiera “alla” aktiviteter som ingår i projektet. Metoden går ut på att bryta ner stora 

områden till så små aktiviteter så att man tydligt ser vad som behöver göras (Hydén 2005).  

 

Vi har även tagit fram ett GANTT schema som fungerar likt en tidsplan. Det är ett liggande 

stapeldiagram som visar projektets olika aktiviteter och där längden motsvarar tidsskalan. Nackdelen 

med GANTT är att schemat inte framgår rent grafiskt om aktiviteterna berör varandra eller om 

planering av tiden fastställs på grund av andra orsaker. Trots dessa nackdelar är GANTT schema-

tekniken väl användbart (Hydén 2005).  

         

11. 2 Verktyg 

För att ta fram materialet har valet fallit på att använda programmen Adobe Photoshop, Adobe 

InDesign och Adobe Illustrator. Detta gäller både den externa och interna delen i projektet. Dessa 

program anser vi är de mest passande verktygen för just vårt projekt vilket beror på att vi har 

förkunskaper från tidigare kurser Medieteknik A och B inom IT, medier och design-programmet.  

 

Allt bildmaterial har tagits fram med kameran Olympus OM-D E-M5. Den har funktioner som täcker 

behoven för att ta lämpliga bilder för projektet. Adobe Photoshop är ett välanvänt 

bildbehandlingsprogram som används av många professionella och designers (Adobe 2015). Vi har 



under projektet använt oss av Photoshop för att redigera de bilder vi fotograferat till projektet för att 

sedan arbeta vidare med dessa i InDesign. Adobe InDesign är ett layoutprogram som passar för tryck, 

webb och mobilprojekt (Adobe 2015). Adobe Illustrator är ett vektorbaserat grafikprogram för grafisk 

design (Adobe 2015). Sist har vi med hjälp av Illustrator tagit fram logotypen samt illustrationer som 

används i foldern. InDesign har varit det mest använda programmet i detta projekt eftersom att alla 

komponenter layoutas och sammanställs i programmet.  

 

Valet av programmen spelar en viktig roll när projektet har en begränsad tidsram. Därmed föll valet 

naturligt på att välja Adobe-programmen eftersom det är verktyg vi är bekanta med. Detta är 

välanvända program av professionella inom designbranschen (grafisk design och dylikt). 

 

11.3 Designprocess 

Den externa delen av projektet har arbetats utifrån en kravspecifikation gjord tillsammans med 

beställaren. Efter att ha fått kravspecifikationen till hands valde vi att göra en intervjustudie med 

StretchFlex och därefter skapa personas utifrån deras målgrupp. Med hjälp av kravspecifikationen, 

intervjustudien och framtagningen av personas gick det naturligt att igångsätta tankeprocessen och 

brainstormingen av idéer. Här samlades data in kring projektets frågeställning. Detta ligger till grund 

för det nästkommande steget i designprocessen. Brainstormingen skedde utan beställaren med hjälp av 

post-it lappar och whiteboardtavla. Tankar och idéer skrevs ned kring StretchFlexs nuvarande visuella 

profil, visioner och önskemål. Det nästkommande steget innebar att skapa skisser som gjordes för hand 

och moodboard i Adobe InDesign utifrån brainstormingen; detta genom att ta fram de känslor som den 

nya designlösningen ska utstråla. Utifrån olika skissförslag samt kravspecifikationens riktlinje valdes 

en av designlösningarna.  

 

Inom loppet av tre veckor togs bildmaterial, logotyp och en folder fram. Bildmaterialet behandlades i 

Adobe Photoshop. Logotypen förnyades och vektoriserades i Adobe Illustrator med den tidigare som 

mall. Illustrationer togs fram i Adobe Illustrator som senare lades in tillsammans med logotypen och 

bildmaterialet i foldern. Detta sammanställdes sist i foldern, gjort i Adobe InDesign. 

 

Under projektets gång har en regelbunden kontakt skett med beställaren. Två fysiska möten och 

regelbunden kontakt via mail har ägt rum fram till leverering av det beställda materialet. Mötena har 

bestått av en löpande presentation av designmaterialet. Varje presentation har gått ut på att visa upp 

utvecklingen av designprocessen av materialet. Feedback och konstruktiv kritik har getts från 



beställaren efter varje presentation. Därefter diskuterar vi tillsammans med beställaren hur 

designlösningen ska vidareutvecklas.  

 

Efter levereringen av den externa delen började arbetet med den interna delen. Moodboarden samt 

skisser till den interna delen skapades parallellt med den externa. Här har personas varit en 

utgångspunkt, däremot inte StretchFlexs visuella profil och kravspecifikationen. Detta har lett till att 

moodboardsen artat sig i olika riktningar beroende på om det var i det externa eller interna projektet. 

Den visuella profilen togs fram i Adobe Illustrator och komponenterna i Adobe InDesign. Samma 

bildmaterial har använts i den externa som såväl i det interna projektet. De olika komponenterna 

implementeras slutligen i mock-ups som visar hur StretchFlex skulle kunna se ut i sin visuella profil.  

 

12. Resultat 

12.1 Externt 

I det här avsnittet presenteras resultatet av designlösningen som beställts av StretchFlex. Logotypen 

och foldern har tagits fram baserat på kravspecifikationen, personas och företagets nuvarande visuella 

profil.  

12.1.1 Logotyp 

Den nydesignade logotypen av StretchFlex har fått ett upplyft genom att den tidigare pixligheten 

reducerats bort. Inställningar för dokumentet som valts för att arbeta i har varit CMYK-systemet 16bit 

och 300 dpi. Detta anser vi är passande inställningar för de olika elementen i tryck. Logotypen ska 

kunna förstoras och förminskas utan att kvalitén försämras. Därför valde vi att arbeta i 

vektorgrafikprogrammet Adobe Illustrator. Under det första mötet med StretchFlex framkom det 

önskemål om att ge x:et i logotypen en 3D-effekt 

för att skapa liv och djup. Logotypen levererades i 

JPG- och PNG-format enligt kravspecifikationen.  

 

 

                                                                             Figur 5: Nydesignad logotyp, StretchFlex. 



12.1.2 Folder 

Foldern levererades i två olika versioner som arbetats utifrån samma riktlinje (moodboard) som 

utgångspunkt. Tanken var från början att leverera en folder, men det resulterade i två olika där 

layouten skiljer sig åt.  

 

Figur 6: Folder 1.                                                                                   Figur 7: Folder 2.  

  

Folder 1 och 2 håller samma tema där tanken bakom designen är att vara tydlig med information. I 

framtagningen av StretchFlexs folder har strävan varit att ta fram budskapet genom simpla linjer och 

rena ytor. Färgvalet är utifrån StretchFlex nuvarande visuella profil. I västerlandet läser vi av ren vana 

texter från vänster till höger, uppifrån och ned. Detta gäller också bilder och uppslag (Pettersson 2003, 

s. 395). Därav experimenterade vi med detta genom att ta fram två foldrar som gör i uttryck för detta 

på olika sätt. Folder 1, se figur 6 har raka linjer med traditionell layout där elementen är tydligt 

uppdelade: bild är till höger och text till vänster. Folder 2, se figur 7 resulterade i en diagonal färgplatta 

med innehållande text och illustrationer. Vi experimenterade med Petterssons teori genom att leda 

läsaren med att läsa från vänster till höger med hjälp av den diagonala layouten. 

 

I utvecklandet av layouten fann vi det viktigt att arbeta fram tydliga kontraster mellan bild och text. De 

är tänkta att, precis som Bergström (2012) förklarar kombinationen av typografin tillsammans med 

bilder, bildar en visuellt effektiv och stark helhet. Med Bergströms teori i baktanken valde vi därför att 



illustrera bilder som steg för steg visar hur en StretchFlex tas på med hjälp av en kompletterande 

text.    

12.2 Internt 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den interna delen som utförts i projektet. Det interna materialet 

levereras inte till företaget StretchFlex då detta inte ingår i beställningen. Inom ramarna för det interna 

ingår re-design av StretchFlexs visuella profil som innehåller logotyp, färger och typografi. Detta 

appliceras på komponenter såsom folder, affisch, flyer, dokumentpapper, kuvert, visitkort och 

märkestag. Dessa komponenter presenteras slutligen i mock-ups.  

12.2.1 Visuell profil 

Resultatet av den visuella profilen har baserats på de framtagna personasen och moodboarden. Det 

slutgiltiga formatet för den visuella profilen blev en stående A4 (210x297) och har sparats i PDF-

format. Filformatet kan skapas i de allra flesta programmen och fördelen med PDF är att dokumentet 

kan läsas på dator, mobil och surfplattor utan att ha programmet som filen skapades i. Ännu en fördel 

är bilder som kan integrera med dokumentet utan att behöva levereras med ytterligare filer som måste 

samverka med PDF-filen. Tanken bakom skapandet av den visuella profilen är att den ska vara simpel 

att vidareutveckla och möjligen förnya i framtiden. Ytterligare detaljer kan utökas utan att förändra 

profilens tema. 

12.2.2 Logotyp  

StretchFlexs nuvarande logotyp består av ett ordmärke; företagets namn, StretchFlex kombinerat med 

ett figurmärke, ett X. Under framtagningen av logotypen i det interna projektet hade vi flertalet 

grundidéer i eftertanke. En idé bygger på en symbol av produkten StretchFlex. Detta för att utnyttja 

den ursprungliga idén bakom den nuvarande logotypens X, men på ett nytt sätt så att företaget 

igenkänns bättre. Under arbetets gång föll valet på att ta bort figurmärket ur logotypen. Vi ansåg att 

symbolen blev för rörig ihop med ordmärket. Valet föll på att låta ordmärket stå i fokus. Därför tog vi 

fram en variant på logotypen med endast företagets namn, men ville samtidigt bibehålla någon form av 

figurmärke i logotypen. Därför togs en alternativ variant fram på logotypen där vi adderat en ram runt 

ordmärket. Även om ramen inte symboliserar produkten i sig, kan man förknippa den med StretchFlex 

på ett annat sätt. En ram är inte lika rörig och gör logotypen inramad och stabil på ett estetiskt sätt. 

Tanken är att logotypen med ram används främst vid statiska element så som kuvert, pappersdokument 

och visitkort. Användningsområden för logotypen utan ram är främst i textsammanhang, men detta kan 

variera i olika fall. 



 

 

Figur 8: Logotyp 1    Figur 9: Logotyp 2 

 

12.2.3 Färg 

Efter att ha genomfört personas förstod vi att det var viktigt att ta hänsyn till olika personers tycke och 

smak. Vi har därför valt neutrala färger som kan tänkas passa de tre framtagna personasen, det vill säga 

en så bred målgrupp som möjligt. Färgerna ska dessutom passa med företagets image. Valet av 

färgerna har tagits i hänsyn till G Engstedts (2007) artikel om färglära som varit en stor avgörande 

faktor. Profilfärgerna som valts är: mintgrön, svart och vitt. Mintgrön ligger närmast grön från G 

Engstedts tabell som påminner om naturen och ger trygghet och lugn. De här orden passar optimalt för 

StretchFlex såväl som företaget i sig och deras produkt. Användaren ska känna sig trygg och säker när 

denne bär produkten. Den mintgröna färgen kompletteras med en svart och vit färg. Fördelen med 

kombinationen svart-vitt skalar av “distraherande” färg och framhäver den valda mintgröna färgen. 

 
  

 

 

  

Figur 10: Färgschema 

 

12.2.4 Typografi  

Logotypen resulterade i två olika typsnitt som kombinerats. StretchFlex delades upp i två rader där 

ordet Stretch använder typsnittet ATC Ripley, medan Flex har applicerats i typsnittet Chimphand. 

Typsnittet ATC Ripley som har ett skriptliknande utseende där avståndet på kerningen är mindre. 

Chimphand är tunt och smalt samt har en märkbar gleshet i kerningen. Skripttypsnittet ger en personlig 

känsla, medan det sanseriffa ger en känsla av företagets produkts egenskap: flexibilitet. Vi anser att 

dessa typsnitt bildar en balans där ingen av dem tar över den andre. Kombinationen av typsnitten 

skapar en kontrast vilket stärker profilen och blir mer likartad. Ordmärket har fått ta mer plats i 



logotypen och blivit mer sammansatt.  Det har blivit en ordbild, en term som används inom 

typografin.   

 

I komponenterna som tagits fram används det sanseriffa typsnittet Futura i rubriker och seriffa 

typsnittet Plantagenet Cherokee i brödtext. Futura har geometriska och tydliga bokstäver som ger ett 

bra flyt i läsbarheten. Futura är ett typsnitt som är välanvänt i designbranschen och ger många 

möjligheter för formgivaren. Plantagenet Cherokee är ett serift typsnitt med hög läsbarhet och har 

därför valt att användas i brödtexten.   

12.2.5 Komponenter 

Nedanför redovisas olika komponenter där den visuella profilen har använts. Komponenterna 

presenteras i form av bilder och mock-ups. Resterande designskisser och komponenter bifogas i 

avsnittet Bilagor. 

 

 
 
Figur 11: Folder 1 

 



 
Figur 12: Folder 2 

 

 

 

  
Figur 13: Flyer 



 

 

Figur 14: Pappersdokument, kuvert och visitkort 

 

  

Figur 15: Märkestag 

 



13. Diskussion och slutsats 

Hur kan StretchFlexs visuella profil se ut för att stärka deras varumärke? Detta var en frågeställning 

som dök upp i ett tidigt skede under projektets gång, men som tog längre tid att få grafiskt formgivet. 

Kreativiteten föds ur problemlösningar och det är precis det vi försökt göra genom att ta fram många 

olika versioner på logotyper och layouts som sedan slutligen appliceras på olika komponenter. De 

grafiska komponenterna som finns med i projektet, kan utåt ses som väldigt simpla, men att hitta en 

grundform är inte så enkelt. Särskilt efter att ha gjort djupare studier som intervju, personas och 

designmetod fick igångsätta arbetet. Vid startprocessen visste vi inte särskilt mycket om företaget 

StretchFlex och de gav oss fria händer att ha dem som en utgångspunkt att jobba med, såväl som i det 

externa och interna projektet. Vi anser att detta är grundstenar som vi tror såhär i efterhand har verkat 

positivt för slutresultatet, då vi inte haft idéer eller tydliga tankar om StretchFlexs identitet. Något som 

dock skulle tagits i mer hänsyn till, ifall projektet gjorts om, är att prata med riktiga potentiella kunder 

till företaget för att se hur dessa ser på företaget. Denna gång blev det mer ur StretchFlex synvinkel 

och vår egen syn på företaget som utvecklades till en visuell profil. 

 

13.1 Målet för det externa projektet 

Målet i det externa projektet var att skapa en folder utifrån företagets nuvarande grafiska profil. Utöver 

det skulle en teknisk uppdatering av logotypen göras samt ta fram tillhörande bildmaterial till foldern. 

Materialet levererades till StretchFlex enligt kravspecifikations angivelser. StretchFlex har nu, i och 

med det levererade materialet fått inspiration till hur de kan använda sin nuvarande visuella profil, rent 

layout, typografi- och bildmässigt. Foldern som skapats, hoppas vi kan vara ett bra verktyg och 

utgångspunkt för StretchFlex till att formge andra grafiska delar om de vill utöka med fler 

kommunikativa komponenter i sin visuella kommunikation. Detta kan förhoppningsvis hjälpa dem på 

traven till att deras kunder, intressenter eller potentiella investerare framöver kommer att identifiera 

“varumärket” StretchFlex.  

 

I det externa projektet har vi som designers utgått helt från StretchFlex önskemål som återfinns i 

kravspecifikationen. Om vi hade fått fria händer och re-designat StrecthFlex logotyp och visuella profil 

skulle den externa delen få ett annat resultat. Detta är anledningen till att vi valde att utöka 

examensarbete med en intern del där vi gör en re-design av företagets visuella profil från grunden. 

Logotypen har uppdaterats och förbättrats genom att vi reducerat bort pixligheter och lagt till 3D-



effekt i figurmärket (X:et). Den är numera vektoriserad, men bibehåller en snarlik design på begäran 

av beställaren.  

 

Lärdomar som vi tagit med oss efter avslutat projekt är att noga överväga kraven i rollen som utförare. 

I projektets kravspecifikation nämns inte hur det grafiska materialet ska användas. I det här fallet ledde 

detta till att materialet användes på ett sätt som vi inte hade valt att göra på. Problemet med detta är att 

det skapar förvirring kring vem som har gjort vad då beställaren blandat det levererade materialet med 

element som går utanför den visuella profilen. Vi som formgivare ser saker från andra synvinklar inom 

det grafiska, det leder i sin tur att vi vill använda materialet på ett annat sätt än vad beställaren 

möjligtvis vill. Med det tar vi med oss att noga tänka över hur materialet vi levererar kommer att 

användas. Det externa projektet hade därför kunnat kompletteras med en grafisk manual där det 

framgår tydligt hur och till vad materialet ska användas. Det gör att man hade kommit bort från den 

här typen av problem. Vår förhoppning är att de, men även vilket företag som helst reflekterar över hur 

de vill bli sedda utåt i framtiden.  

 

13.2 Målet för det interna projektet 

Vi nämnde tidigare att vi ville utöka examensarbetet med en intern del. Detta på grund av att vi ansåg 

att StretchFlexs nuvarande logotyp och visuella profil kan utvecklats och förbättras. Målet var att visa 

hur den visuella profilen skulle kunna se ut, vilket är något som resulterade i en re-design av 

StretchFlexs visuella profil. 

 

För nystartade företag som StretchFlex är vanligtvis en enhetlig visuell profil kanske något som ofta 

inte läggs någon större summa pengar på. Vi anser att den visuella profilen som vi skapat och 

applicerat på olika komponenter, skulle fungera som bra grund för deras visuella kommunikation utåt 

jämtemot konkurrenter som befinner sig i samma “uppstart”. Då informationsmaterial delas ut eller 

skickas från företaget, skulle det bli möjligt för betraktaren att se StretchFlex som avsändare trots att 

dokumentet ännu inte är läst. Detta är något som gör att företagets identitet växt rejält.  

 

Vi tog fram en designlösning med blandning av relevanta teorier, framtagna personas och 

designmetoder. Kunskap har också hämtats från medietekniska kurser inom utbildningen. 

Genomförandet av personas gjorde att vi hade en baktanke med vilka färger som togs fram i det 

interna projektets visuella profil. Det var nyttigt att se hur olika stereotyper (personas) låg till grund för 

en och samma visuella kommunikation. Färgvalet är därför baserat utifrån dessa tre personligheter och 



når möjligen till en bredare målgrupp. Detta har resulterat i att den visuella profilen stärker företaget 

och varumärket.  

 

I avsnittet Avgränsning nämns det att beställaren inte kommer att få ta del av det interna materialet. 

Detta på grund av att det dels inte ingår i beställningen, men också för att detta var ett projekt i 

utbildningssyfte för oss själva. Bortsett från att den interna visuella profilen inte används, har vi under 

projektets gång ständigt haft i åtanke att tänka över hur materialet ska användas om det hade varit en 

verklig beställning. Strävan efter att en likformighet uppnås anser vi är viktigt då det skapar harmoni 

för ögat.   
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15. Bilagor 

15.1 Bilaga 1 - Kravspecifikation 

Måndag 6 april 2015 
 

Kravspecifikation 
 

Bakgrund 

 

Visuell profil 

StretchFlex UF vill behålla sin nuvarande visuella profil och utifrån den skapa en folder som ska användas under UF-

mässan i Älvsjö 11-12 maj 2015. Foldern ska användas som informationsblad om företaget och produkten. En uppdaterad 

version av logotypen samt bildmaterial ska appliceras i foldern. 

 

Funktionella krav 

 

Logotyp 

 Uppdaterad logotyp gjord i vektorgrafik, men med likadan design 

 

Folder 

Foldern ska presentera: 

 Företagets egna textmaterial (om produkten och företaget) 

 Uppdaterad logotyp  

 Illustrationer som steg för steg visar hur man tar på sig produkten 

 Bildmaterial (fotografier) 

 

Bildmaterial 

 Fotografera produkten tillsammans med modell 

 

Icke-funktionella krav 

 

Logotyp 

 Logotypen skapas i JPG- och PNG-format 

 

Folder 

 Foldern ska utformas som en trefaldig folder i A4-format  

 

Bildmaterial 

 Fotografier i högupplösta JPG-format 

 

Leveransvillkor 

Deadline för leverering: 4 maj 2015 

 

 Logotypen levereras både i JPG- och PNG-format  

 Foldern levereras i PDF-format för print 

 Bildmaterial levereras i JPG-format 

 

 

 

  

 

 



15.2 Bilaga 2 - WBS - Work breakdown system 

 

 

15.3 Bilaga 3 - GANTT Schema 

 



15.4 Bilaga 4 - Intervjufrågor 

Produkt 

– Vilka användningsområden är produkten tänkt att användas till? 

 

Målgrupp 

– Vem eller vilka är det som är intresserade av er produkt? 

– Beskriv några olika typer som ingår i målgruppen. 

– Varför riktar ni er åt just den målgruppen? 

– Hur vill du att företaget uppfattas av målgruppen? 

 

Syfte 

– Hur ser företagets behov ut - vad vill ni få ut av er grafiska profil? 

– Hur vill ni som företag uppfattas av målgruppen? (Motivering) 

– Tycker du att er logotyp passar till företagets image? Varför, varför inte? 

 



15.5 Bilaga 5 – Moodboard, externt 

 

 
 

 



15.6 Bilaga 6 – Moodboard, internt 

 

 
 

 



15.7 Bilaga 7 - Tidigare skisser 

  

 
 

 



 



15.8 Bilaga 8 - Visuell profil, externt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.9 Bilaga 9 - Visuell profil, internt 

 
 

 

 

 



15.10 Bilaga 10 – Komponenter, externt 

 

Logotyp 
 

 



Folder 1

 



Folder 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.11 Bilaga 11 – Komponenter, internt 

 
Folder 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Folder 2  

  
 

 
 



Dokumentpapper, kuvert och visitkort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Märkestag 

 
 
Affisch 

 



Flyer 1 

 
 
Flyer 2 

 


