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Abstract 

Abstract 

During the spring of 2013 we developed a visual identity for Jönköping Bandy, a 
bandy association in Jönköping, which was founded in 1947. 

Jönköping Bandy’s main problem was the low interest for the association by the 
local people. The association also had problems with the economy, which made it 
hard for them to merchandise themselves. 

In Jönköping, there were a lot of sport associations, and therefore, it was difficult 
to find sponsors. One way to help the association, was to create a good visual 
identity for them. A visual identity that would reflect on the proper values of the 
association. 

The intention was: “Through graphical design, we want to convey Jönköping Bandy to a 
larger amount of people, and get increased knowledge in graphical idiom.” and was torn apart 
into these three questions: 

• What core values does Jönköping Bandy have, and how can we convey 
them through the visual identity? 

• Which visual materials does Jönköping Bandy need? 

• How do other teams in Allsvenskan Södra merchandise themselves 
through their websites? 

The work began with a study of relevant theoretical literature, with focus on 
graphical design. After studying literature, we went into a more investigative 
section, where we interviewed Jönköping Bandy, and performed a survey with 
members of the association. With the survey, we corroborated the associations 
values. We also performed a competitive analysis about the other teams in 
Allsvenskan Södra and interviewed experts. 

We analysed the scientific studies, and compiled the information that we distilled 
from it. Our analysis showed that emotions such as sports, speed, family and 
children were in focus. After that, we started our design process, where the first 
step was to create a moodboard.  

The second step of our design process was to create an element, and after that 
create a basic layout to apply on the graphical materials in the visual identity.  

The finished visual identity became a strong, tuff profile that expressed a sense of 
sport and speed, which truly reflected Jönköping Bandy.     

The conclusions of our work, was that the visual identity would help Jönköping 
Bandy to grow. Improvements that we would like to have seen, was that the  
enquiry could have been shorter, to give the design process more time. We would 
also have liked to seen competitive analyses that gave us more valuable 
information.
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

I examensarbetet under våren 2013 tog vi fram en grafisk profil åt Jönköping 
Bandy, en bandyklubb i Jönköping som bildades 1947.  

Problemet var att intresset för föreningen var lågt, och man saknade ekonomi för 
en bra marknadsföring. 

Det fanns många föreningar i och runt Jönköping, vilket även gjorde det svårt att 
locka sponsorer. Föreningen behövde en tydligare grafisk profil som speglade 
klubbens rätta värden och känslor. 

Syftet löd: ”Vi vill genom grafisk design nå ut med Jönköping Bandy till en större målgrupp, 
samt få fördjupade kunskaper inom grafiskt formspråk.” och bröts ner i dessa tre 
frågerställningar: 

• Vilka kärnvärden har Jönköping Bandy och hur kan vi förmedla dem 
genom den grafiska profilen? 

• Vilket grafiskt material behöver Jönköping Bandy? 

• Hur profilerar sig andra bandylag i Allsvenskan södra genom sina 
webbsidor? 

Arbetet inleddes med en teoretisk studie där relevant litteratur inom området 
grafisk design studerades. Detta övergick sedan i en undersökande, vetenskaplig 
del. Där genomfördes intervjuer, konkurrentanalyser samt en enkätundersökning 
mot klubbens medlemmar, som styrkte klubbens kärnvärden.  

Samtliga vetenskapliga undersökningar sammanställdes och analyserades. Utifrån 
analysen startades designprocessen, där ett moodboard togs fram. Känslor som 
sport, fart, familj och barn/ungdomar sattes i fokus.  

Andra steget i designprocessen var att ta fram ett grafiskt element, som 
tillsammans med logotypen, skulle skapa en grundlayout, innan den applicerades 
på materialen i den grafiska profilen.  

Den grafiska profilen blev en enhetlig, tuff profil, med en stark känsla av sport 
och fart, där Jönköping Bandy speglades väl.  

Slutsatserna som drogs, var att den grafiska profilen kunde hjälpa Jönköping 
Bandy att växa. Förbättringar kunde vara att undersökningarna kortats ner, för att 
ge mer tid åt designprocessen. Konkurrentanalyser som gav mer väsentlig 
information hade även önskats.  
 

Nyckelord 
Grafisk design, grafisk profil, Jönköping Bandy, designprocess, idrottsförening, 
marknadsföring, vetenskaplig undersökning. 
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Bakgrund och problemformulering 

1 Inledning 
 

Under påbyggnadsåret i ”Teknikens tillämpning” vid Tekniska högskolan i 
Jönköping skrevs en kandidatuppsats. Uppsatsen baserades på kunskaper från 
tidigare utbildning inom ”Grafisk design och Webbutveckling”, samtidigt som den 
gav oss möjligheter att utvecklas. Jönköping hade sedan tidigare ett bandylag som 
var i behov av en enhetlig visuell identitet. Därför valdes att ta fram en grafisk 
profil åt dem. I arbetet undersöktes även hur andra bandylag profilerade sig via 
webben. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vi fick genom programansvarig för Grafisk design och Webbutveckling kontakt 
med VD/Projektledare på NY reklambyrå i Jönköping. Han eftersökte några 
studenter som kunde skapa en grafisk profil till Jönköping Bandy. 

Det blev viktigare och viktigare att ha en tydlig och strukturerad grafisk profil, 
detta gällde inte bara de stora företagen, utan även små företag, så som 
idrottsklubbar och många andra. 

Problemet var att Jönköping Bandy saknade en grafisk profil. Det som fanns var 
en logotyp, som togs fram för ett antal år sedan. Logotypen hade sedan dess 
placerats in på olika dokument som bandyklubben använt sig av. Men det 
saknades struktur, och en mer arbetad och genomgående grafisk profil behövdes. 

Herrlaget låg i Sveriges näst högsta serie. Dessutom hade föreningen en bred 
ungdomsorganisation. Detta gjorde att det fanns mycket information som delades 
ut internt i organisationen. Det fanns även extern information och 
marknadsföring, så som reklamblad, affischer och matchprogram som några 
exempel. 

Det som behövde göras för att lösa problemet var att skapa en grafisk profil, en 
mall för Jönköping Bandys visuella utseende, både internt och externt. Det var 
viktigt att allt som delades ut från klubben, både det interna och externa, hade en 
tydlig struktur och ett tilltalande grafiskt formspråk. 

Utifrån vår kunskap, kunde vi se att en tydlig grafisk profil skulle stärka 
varumärket Jönköping Bandy. Vårt mål och en del av problemet var att vi ville 
göra varumärket Jönköping Bandy starkare och mer attraktivt. Det skulle 
förhoppningsvis leda till ett ökat intresse för klubben och ett uppsving för 
intresset kring Jönköpings Bandy.  
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Bakgrund och problemformulering 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet kring Jönköping bandy var att fördjupa kunskaperna inom 
grafisk design, genom att ta fram en grafisk profil som grundades på en rad 
vetenskapliga teorier och undersökningar. Därför löd vårt syfte: 

”Vi vill genom grafisk design nå ut med Jönköping Bandy till en större målgrupp, samt få 
fördjupade kunskaper inom grafiskt formspråk.” 
 
Syftet bröts ner i dessa frågeställningar: 

• Vilka kärnvärden har Jönköping Bandy och hur kan vi förmedla dem 
genom den grafiska profilen? 

• Vilket grafiskt material behöver Jönköping Bandy? 

• Hur profilerar sig andra bandylag i Allsvenskan södra genom sina 
webbsidor? 

 

1.3 Avgränsningar 
I examensarbetet valde vi att göra vissa avgränsningar, eftersom vårt arbete inte 
skulle bli för omfattande. Våra avgränsningar var: 

• Implementeringen av den grafiska profilen gjordes inte. Vi lämnade endast 
över en grafisk manual, original-filer samt mallar till föreningen. 

• Ingen kodning för webbsidan gjordes. 

• Vi undersökte endast webbsidor för bandylagen i Allsvenskan södra 
säsongen 2012/2013, samt webbsidor för tre andra idrottsklubbar kring 
Jönköping. 

• Vi lade fokus på att framställa det grafiska material som föreningen och 
handledaren tyckte var mest relevant. 

• Vi valde att max framställa 15 olika grafiska material. 

 

1.4 Disposition 
Rapporten börjar med en teoretisk grund som beskriver olika regler och 
rekommendationer för hur olika delar inom grafisk design ska byggas. Efter 
kommer kapitel tre, Metod och genomförande. Här beskrivs arbetsprocessens 
gång som studier, intervjuer, och enkätundersökning. Detta övergår sedan från de 
vetenskapliga undersökningarna till designprocessen. Nästa kapitel innehåller 
resultatet av arbetet, både de vetenskapliga undersökningarna och 
designprocessen. Kapitlet är uppbyggt som kapitel tre, för att det ska vara lätt att 
följa. I kapitel fem, Diskussion och slutsats, analyseras vad som har gått bra samt 
vad som gått mindre bra. Avslutningsvis följer Referenser, Sökord och Bilagor.
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
 

Detta kapitel går igenom grafiska regler och rekommendationer för hur grafisk 
design och layout bör användas. 

 

2.1 Kärnvärden 
Kärnvärdena kan liknas vid byggstenar som är väldigt viktiga att förvalta. De kan 
bestå i öppen attityd, saklighet, tillgänglighet och lyhördhet. Genom att förvalta 
kärnvärdena på rätt sätt, så att konsumenten känner trygghet skapas en positiv 
känsla och kapitalet ökar. Förvaltas kärnvärdena på ett dåligt sätt, blir det motsatt 
effekt och kapitalet minskar drastiskt i värde. (Bergström, 2009) 
 

2.2 Radlängd 
När en person ska läsa en bok är det viktigt att radlängden är lagom lång, detta för 
att skapa en harmonisk och enkel läsning. Läsaren ska inte behöva vrida på 
huvudet utan endast behöva flytta ögonen två till tre gånger per rad.  

En rekommenderad radlängd är på 55-65 tecken. Raden ska helst inte vara kortare 
än 35-45 tecken och när raden börjar komma upp i 75-80 tecken, börjar raden bli 
för lång. En annan sak att tänka på är att desto mindre typsnitt desto fler tecken 
går in, och då är det bra att välja en kortare rad, och tvärtom, större tecken så väjs 
en längre rad. 

Med tecken menas; bokstäver, siffror, skiljetecken och ordmellanrum. Allt räknas 
som ett tecken. (Hellmark, 2006) 
 

2.3 Teckenstorlek 
Bokstävers storlek mäts i punkter. Det som är viktigt är storleken (punkterna) på 
bokstäverna, för att människan behagligt ska kunna läsa dem.  

I böcker som är avsedda för vuxna med normal syn rekommenderas 10-12 
punkter för löpande text.  

I tidningar och tidskrifter avsedda för vuxna med normal syn fungerar en mindre 
storlek på 7-9 punkter.  

I båda dessa fall fungerar även halvpunktsteg mellan stegen; 10-12 och 7-9. 
Exempel; 10,5, 11,5 och 7,5, 8,5.  

Det händer ofta att man vill öka läsbarheten. Hur går man då tillväga? Det som 
känns mest naturligt är att öka teckenstorleken. Detta är dock inte det bästa, 
eftersom ju större texten blir, desto svårare blir det för ögat att läsa. Anledningen 
till detta är att ögat måste röra sig en längre sträcka för att uppfatta samma antal 
ord som en text med mindre teckenstorlek. Tittar vi på normalläsaren, kan 12 
punkter många gånger uppfattas som irriterande stort. (Hellmark, 2006)  
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Teoretisk bakgrund 

2.4 Text mot bakgrund 
Kontrasten mellan bakgrundsfärg och teckenfärg är viktig för läsbarheten. 
Vanligtvis föredras svart text mot vit bakgrund. Även mörkgrön eller blå text mot 
den vita bakgrunden brukar fungera väl. Det som bör undvikas är en kombination 
av komplementfärger. Ett exempel som fungerar mindre bra är grön bakgrund 
med röd text. (Bergström, 2009) 

 
2.5 Typografi 

2.5.1 Antikvor 

Antikvor utmärks av att de har seriffer, samt tydliga växlingar mellan tjocka 
grundstreck och tunna hårstreck. Dessa egenskaper gör att typsnittsfamiljen 
Antikvor ger en god läsbarhet. Det är lätt för ögat att följa raden, vilket resulterar i 
att dessa typsnitt passar bra för stora textmängder. (Koblanck, 2003) 
 

2.5.2 Linjärer 

Till skillnad mot Antikvor saknar Linjärer helt seriffer och växlingar mellan 
grundstreck och hårstreck. Detta gör att typsnittsfamiljen kan uppfattas som 
svårläst och bör därför undvikas i längre texter. Däremot passar Linjärer utmärkt 
till rubriker, mellanrubriker och bildtexter. (Koblanck, 2003) 
 

 
Figur 1. Typografi. (Koblanck, 2003) 
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Teoretisk bakgrund 

2.6 Gyllene snittet 
Gyllene snittet är ett sätt att uttrycka förhållande/proportioner som hämtats från 
naturen. Enkelt förklarat går gyllene snittet ut på följande; Man utgår från en 
sträcka (A), denna sträcka delas sedan i en större del (B) respektive mindre del (C). 
Dessa delar förhåller sig till varandra; A förhåller sig till B, som B förhåller sig till 
C.  

Gyllene snittet kan även användas inom typografin, för till exempel rubriksättning 
i olika nivåer. Proportionsskalan för detta är 3:5:8: 13:21:34 och så vidare. Här ser 
vi hur det fungerar; nästa tal i serien är summan av de två föregående. Exempel, 
3+5=8, 5+8=13.  

Det går även att räkna fram gyllene snittet. Har man måttet på den kortare linjen 
och vill få fram måttet på den längre multiplicerar man med 1,618. (Koblanck, 
2003) 
 

 
Figur 2. Gyllene snittet. (Koblanck, 2003) 

 

2.7 Kontext 
En bild kan uppfattas olika beroende på var den presenteras. Till exempel: hänger 
den på ett museum eller presenteras i ett nyhetsinslag, kommer kontexten av 
sammanhang och miljö att göra att människors uppfattning av bilden påverkas. 
(Koblanck, 2003) 
 

2.8 ”Less is more” 
Arkitekten Mies van de Rohe myntade uttrycket ”Less is More”. Om man väljer 
att tolka det lite fritt och inte direkt översätta det kan man säga att ju mer renodlad 
en design är, desto tydligare når budskapet fram.  

Detta får man säga är en primär roll för en grafisk designer, att hjälpa den tänkta 
mottagaren av informationen att kunna identifiera vad till exempel 
reklamannonsen handlar om, och vem som är avsändare av den. (Koblanck, 2003) 
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2.9 Gestaltlagarna 

2.9.1 Närhetens lag 

När olika föremål ligger nära varandra, uppfattar vi att de hör ihop och skapar en 
enhet. (Koblanck, 2003) 

 
Figur 3. Närhetens lag. (Koblanck, 2003) 

 

2.9.2 Likhetens lag 

När former liknar varandra sorterar vi ut dem för att hitta ett sammanhang och 
skapar slutligen en enhet av dem. (Koblanck, 2003) 

 
Figur 4. Likhetens lag. (Koblanck, 2003) 

 

2.9.3 Slutenhetens lag 

När ett eller flera föremål avgränsas från omgivningen, av till exempel en 
linje/ruta, så upplever vi att de hör ihop och skapar en enhet av dem (föremålen 
som avgränsas behöver inte hänga ihop i form/färg för att de ska kännas som en 
enhet). (Koblanck, 2003) 

 
Figur 5. Slutenhetens lag. (Koblanck, 2003) 
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2.10 Färglära 

2.10.1 RGB 

RGB är ett färgsystem där man blandar olika intensiva ljusstyrkor av de tre 
grundfärgerna rött, grönt och blått (red, green, blue). RGB-systemet används 
bland annat på bildskärmar, som datorskärmar, men även för att fånga färger i till 
exempel digitala kameror. RGB-systemet fungerar på så sätt att om man har lika 
stark intensitet på de tre färgerna bildas en grå nyans, är intensiteten maximal i alla 
tre färger, blir färgen vit och är intensiteten minimal i de tre färgerna blir färgen 
svart. Genom att ha olika intensitet på de tre huvudfärgerna kan man blanda fram 
olika färger. Värdena på intensiteten i grundfärgerna går mellan 0 och 255. 
(Johansson, Lundberg, Rydberg, 2008) 
 

 
Figur 6. RGB. (Johansson, Lundberg, Rydberg 2008) 

 

2.10.2 CMYK 

CMYK är ett färgsystem med fysiska tryckfärger som används vid tryck av olika 
saker så som brevpapper och affischer. Tryckfärgerna CMYK (cyan, magenta, 
yellow, key color) är transparenta och släpper in delar av ljus som reflekteras i vitt 
papper. Det resterande ljuset tas upp av färgerna och omvandlas till värme. 
Beroende på vilka delar av ljuset som färgen släpper igenom, kan olika kulörer 
bildas. (Johansson, Lundberg, Rydberg, 2008) 
 

 
Figur 7. CMYK. (Johansson, Lundberg, Rydberg 2008) 
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Teoretisk bakgrund 

2.11 Webbdesign 

2.11.1 Skillnad mellan design för tryck och webb 

I tryck har sidan en bestämd storlek och designen ligger fast, den ändras inte. För 
läsarens del består aktiviteten av att vända sida och användarupplevelsen blir 
visuell. Skillnaden mellan tryck och webb är att webbsidan är dynamisk, med andra 
ord blir sidan precis så lång som skaparen gör den. Här består användarens 
upplevelse i att klicka och scrolla på sidan. 

Med denna vetenskap ses att skaparen av webbsidan inte riktigt kan planera för 
användarens upplevelse. Webbsidan anpassar sig efter användarens specifika 
inställningar.  

Designen på en webbsida behöver rikta in sig på att få användaren att stanna på 
sidan och följa de spår som avsändaren tänkt sig att besökaren ska följa. Detta är 
viktigare än till exempel hur olika element förhåller sig till varandra. 

 

2.11.2 Typsnitt för webb 

Typsnitt från familjen Linjärer brukar generellt passa sig bättre för webben. Detta 
för att deras teckenformer är enklare och genom det enklare passas in i skärmens 
punktmatris. Många typsnitt inom Linjärer är dock inte helt optimala, då 
mellanrummen mellan tecken tenderar att vara för litet.  

Ett vanligt typsnitt för webben är Verdana vars teckenformer är bredare, och 
teckenmellanrum större om man jämför mot många andra typsnitt inom familjen 
Linjärer. I detta avseende överträffar Verdana de flesta andra typsnitten. 
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3 Metod och genomförande 
 

Detta kapitel går igenom hur arbetsprocessen sett ut, vilka moment som gjorts 
och hur de genomförts. 

 

3.1 Genomförande för att besvara våra frågeställningar 

3.1.1 Vilka kärnvärden har Jönköping Bandy och hur kan vi förmedla 
dem genom den grafiska profilen? 

För att besvara första delen av frågan valdes att göra en intervju med Jönköping 
Bandy och fråga dem om vilka kärnvärden klubben hade. För att säkerställa deras 
svar och hur väl kärnvärdena stämde överens med medlemmarnas uppfattning om 
klubben, gjordes sedan en enkätundersökning mot klubbens medlemmar. 

Den andra delen i frågan besvarades med hjälp av intervjuer med fyra experter 
inom området grafisk design och marknadskommunikation. Genom deras 
expertis, kunde svar fås på hur de skulle gått tillväga för att förmedla föreningens 
kärnvärden genom en grafisk profil. Sedan sammanställdes intervjuerna där 
likheter mellan de olika experternas svar kunde hittas. Med hjälp av likheterna 
kunde den grafiska profilen byggas och frågeställningen besvaras. 

 

3.1.2 Vilket grafiskt material behöver Jönköping Bandy? 

Genom en intervju med Jönköping Bandy, kontakt med handledaren och genom 
våra egna kunskaper, kunde en lista över relevanta grafiska material sättas ihop. 
Listan bestod av material som ansågs relevanta i en grafisk profil, samt material 
som var viktiga för den aktuella föreningen.  

 

3.1.3 Hur profilerar sig andra bandylag i Allsvenskan södra genom sina 
webbsidor? 

För att besvara frågeställningen studerades andra klubbars webbsidor i en 
konkurrentanalys. Genom att sätta upp ett antal kriterier för vad som skulle tittas 
på under respektive klubbs webbsida, kunde vi genom dem göra en analys av 
webbsidorna. En analys av respektive klubb gjordes, för att sedan jämföras, och 
till slut dras slutsatser ifrån. 
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3.2 Litteraturstudie 
Arbetet började med en litteraturstudie som inriktades på grafisk design. Vi 
började med att söka runt på webben efter litteratur som kunde vara intressant för 
arbetet. Efter det lånades den aktuella litteraturen, som sedan lästes. Från 
litteraturen skrevs relevanta teorier för arbetet ner. Vi studerade text- 
bildkomposition, formspråk, layouter och färglära. Detta för att ha en stabil grund 
till designarbetet.  

 

3.3 Intervju med Jönköping Bandy 
Vår handledare rekommenderade att kontakt skulle tas med Jönköping Bandy IF:s 
kassör, för att be om en intervju. Handledaren trodde att kassören hade bäst koll 
på klubben och skulle kunna svara bäst på de frågor vi behövde få svar på. Vi 
kontaktade därför kassören och bokade in en tid för intervju i föreningens 
klubbstuga. Vi sammanställde ett antal frågor innan mötet och skickade dem till 
kassören, så att han skulle få en möjlighet att förbereda sig och eventuellt kolla 
upp om något var oklart. Väl på intervjun ställdes frågorna som handlade om 
klubben; allt från dess historia till dess kärnvärden och mål, hur organisationen såg 
ut och vilket grafiskt material de behövde. Tanken var att få en god inblick i 
klubben, en inblick om hur de agerade och prioriterade.  
 

3.4 Enkätundersökning 
Det utfördes en enkätundersökning, för att få en grund till den första 
frågeställningen, om hur Jönköping Bandys varumärke kunde stärkas. Genom 
enkätundersökningen gavs möjligheten att nå ut till många medlemmar. Svaren 
gav möjligheter att dra övergripande slutsatser om åt vilket håll den grafiska 
profilen skulle riktas, och den säkerställde föreningens kärnvärden. Tanken med 
enkäten var att undersöka vilka delar som var viktiga för klubben samt hur 
klubben uppfattades. 

Först skissades förslag på enkäter fram i InDesign, som sedan valdes ut att visas 
för handledaren. Efter feedback från handledaren gjordes enkäten i webbtjänsten 
SurveyMonkey. Innan enkäten skickades ut, testades den noggrant för att se att allt 
fungerade väl. 

Uppdragsgivaren rekommenderade Jönköping Bandys webbmaster, som kunde 
hjälpa till att skicka ut enkäten till föreningens medlemmar. 

När enkäten godkänts, kontaktades webbmastern, som sedan skickade ut ett mail 
till medlemmarna. I mailet låg en länk till enkäten och en text som förklarade 
arbetet och varför det var viktigt för medlemmarna att svara på enkäten. Enkäten 
nådde ut till cirka 300 stycken e-postadresser enligt webbmastern. 
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3.5 Konkurrentanalyser 
Två konkurrentanalyser utfördes. Den ena byggde på några av de andra lagen i 
Allsvenskan södra och gjordes via internet, där lagens webbsidor analyserades. I 
den andra analysen tittade vi på tre andra idrottsklubbar, som innefattade sporter 
med ungefär likvärt intresse. Tre föreningar runt Jönköping undersöktes. 
Föreningarna var KFUM Nässjö IA – basket, IF Hallby HK – handboll, samt 
Jönköpings IK – innebandy. Detta ansågs vara tillräckligt med information, då vi 
ville få en övergripande bild över hur avancerat de andra lagen marknadsförde sig. 

Den första konkurrentanalysen gjordes genom studerande av de andra 
bandylagens webbsidor. Analysen gjordes utifrån ett dokument som togs fram. 
Dokumentet bestod av olika kriterier för vad som skulle tittas på och analyseras. 
Detta för att bedömningen mellan webbsidorna skulle bli så rättvis och liknande 
som möjligt. När kriterierna var färdigställda, började webbsidorna analyseras en 
och en. En uppdelning gjordes, så att vi gick igenom sex stycken sidor var. Efter 
det gick vi igenom de sex som den andra tittat på. Då framgick den andra 
personens åsikter som diskuterades. Efter det togs snabb fakta fram om varje lag. 
Fakta som valdes var tabellplacering efter säsongen 2012/2013, publiksnitt under 
säsongen och om klubben hade inomhus- eller utomhusarena.  

Genom de två momenten kunde slutsatser dras om vad som gjorde klubben 
populär. Samband så som; om det fanns något samband mellan bra resultat och 
publiksnitt, och om webbsidan spelade en viktig roll för intresset för föreningen, 
undersöktes. 

Den andra konkurrentanalysen bestod av att titta på tre andra klubbar kring 
Jönköpingsregionen, som innefattade sporter jämlika med bandyn. Klubbarna 
som valdes var KFUM Nässjö IA, en basketklubb med A-lag i högsta serien, IF 
Hallby HK, en handbollsklubb med A-lag i näst högsta serien, samt Jönköpings 
IK, en innebandyklubb med A-lag i högsta serien. En lista med kriterier ställdes 
samman. Kriterierna innefattade; första intryck och helhetsbild, spegling av 
klubbens färger, information, struktur samt storlek och publiksnitt. Med hjälp av 
dessa kriterier analyserades klubbarnas webbsidor, samt placering och publiksnitt 
kring deras A-lag. Analysen sammanställdes i ett dokument. I sammanställningen 
analyserades vad de andra idrottsföreningarna gjort bättre än Jönköping Bandy, 
och vad vi kunde dra nytta av och föra in i arbetet med Jönköping Bandys grafiska 
profil.  
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3.6 Expertintervjuer 
För att stärka vår design mer vetenskapligt valde vi att intervjua fyra experter inom 
grafisk design och marknadsföring. Intervjuerna riktades in på två delar. Första 
delen var en allmän bild från experterna hur de skulle göra för att öka intresset 
kring Jönköping bandy för allmänheten, och hur man skulle göra klubben mer 
attraktiv. Del två blev en mer specifikt inriktad del på hur de rent designmässigt 
skulle gå tillväga för att fånga en större målgrupp. De fyra experter som 
intervjuades var: 

• Projektledare: OAS Reklambyrå, Jönköping 

• Art Director: NY Reklambyrå, Jönköping 

• Marknadsansvarig: Destination Jönköping, Jönköping 

• Marknadsstrateg: Bolt Reklambyrå, Jönköping 

 

3.6.1 Intervju med projektledare 

Projektledaren framhävde från början vikten av att ha en grafisk profil och en 
enhetlighet och tydlighet i organisationen Jönköping Bandy. Att marknadsföra 
bandylaget under hela året och inte bara under bandysäsong menade 
projektledaren skulle vara en positiv utveckling, så att ingen skulle hinna glömma 
bort dem. Klubbens färger tyckte projektledaren kändes bra, dock så saknade 
projektledaren lite känsla av fart och att det skulle kännas lite häftigt. 
Projektledaren menade även på att bandylaget behövde en egen, fristående 
webbsida, som inte byggde på en mall, som den för tiden aktuella webbsidan 
gjorde.  

Projektledaren gav oss specifika tips på hur marknadsföringen kunde se ut. Det 
kunde till exempel vara att satsa på Facebookannonser för att locka de yngre i den 
breda målgruppen, som var män i åldrarna 20-50 år. Man kunde också annonsera i 
Jnytt, som hade många läsare och en bred målgrupp. Projektledaren förseslog även 
att skylta bättre kring hemmaarenan, Råslätts IP, för att uppmärksamma den mer. 
Andra förslag var att skapa aktiviteter i staden, samarbeta med högskolan för att 
locka nya/fler spelare, skapa olika erbjudanden och paket, som att gå ihop med en 
restaurang och anordna kvällar med bandy och middag för företag och 
privatpersoner. Ett samarbete med en annan klubb kunde även skapa större 
intresse. Till exempel kunde man gå ihop med Jönköping Södra, då fotboll är en 
sommarsport och bandy en vintersport. Tillsammans kunde man annonsera för att 
dra ner kostnader, man kunde anordna matcher där fotbollslaget möter bandylaget 
och tvärtom. Detta var en möjlighet till att öka intresset och locka fler 
medlemmar. Erbjudanden, som att betala för två matcher och sedan få gå på tre, 
skulle vara en möjlighet, och man kunde skapa event för att locka fler kvinnor. 
 
 
 

16 



Metod och genomförande  

3.6.2 Intervju med AD (Art Director) 

Art directorn såg en stor utvecklingsmöjlighet för Jönköping Bandy. Själv hade art 
directorn inte hört talas om att det fanns en bandyklubb i Jönköping. Grunden för 
Jönköping Bandy menade art directorn, var att de började synas mer. Att synas 
kostade pengar, så sponsorer var en viktig bit. Även ett närmare samarbete med 
kommunen kunde vara gynnsamt. Det fanns dock marknadsföringsmässiga saker 
som inte behöver kosta så mycket pengar. Ett exempel kunde vara att spela in en 
Youtubefilm, där Jönköping Bandy marknadsförde sig. Art directorn trodde också 
att anordna event skulle vara bra, till exempel kunde man frysa is och sätta upp 
sargar i rådhusparken, där allmänheten kunde åka. Då skulle man aktivt 
marknadsföra att det var Jönköping Bandy som stod för eventet.  

Ett eventuellt samarbete med innebandyn, som art directorn såg som en likvärdig 
idrott, kunde vara något. Innebandy spelas året runt och där kunde man 
marknadsföra Jönköping Bandy med exempelvis affischering. Art directorn kom 
ursprungligen från Bollnäs där bandyn var stor, och där menade art directorn på 
att det handlade mycket om tradition. Målgruppsmässigt tyckte art directorn att 
fokus skulle fortsätta ligga på samma målgrupp som idag, det var den målgruppen 
som gick på matcher och var villiga att betala för att göra det.  

Designmässigt tyckte art directorn att färgerna rött och svart var bra, och om man 
blandade in lite vitt till det, blev det perfekt. Sedan framhävde art directorn att 
Jönköping Bandy borde satsa på att framstå sportigare, tuffare, mer rock ‘n roll. 
En inspiration till detta kunde vara att titta på NHL (National Hockey League). 
Att ta häftiga lagfoton och spelarfoton med rök kunde vara en sak för 
marknadsföringen.  

Ett annat exempel som art directorn föreslog var att öppna en webbshop med 
souvenirer, där kläder och accessoarer kunde säljas. Detta var också en sak som 
skulle kunna göra att klubben började synas mer, om människor på stan gick 
omkring med Jönköping Bandys logotyp på sina kläder.  

Slutligen framhöll art directorn vikten av att Jönköping Bandy måste börja synas, 
och att vägen till det förmodligen var att bygga på den tuffare stilen som tilltalade 
målgruppen. 
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3.6.3 Intervju med marknadsansvarig 

Marknadsansvarig svarade på våra frågor skriftligt, och sammanställningen av 
marknadsansvariges svar var; att en grafisk profil var bra och skulle vara 
användbar för klubben, men det var viktigt att den speglade verkligheten. En 
annan sak var att inte förlita sig på att en grafisk profil skulle göra stora 
förändringar i publiksiffror och intresse för klubben. Däremot kunde den helt 
klart ge ett lyft gentemot medlemmar och sponsorer. ”En grafisk profil kan i sig 
bara förhöja - inte förändra”. Marknadsansvarig ansåg också att ett långsiktigt 
arbete skulle vara viktigt för verksamheten, och en specifik sak som 
marknadsansvarig skulle göra, var att förenkla och förtydliga webbsidan. Viktigt 
var att våga välja och speciellt våga välja bort onödig information. 

Destination Jönköping arbetade med att stötta andra klubbar att marknadsföra sig. 
Detta skedde mest digitalt, förutom för de två största klubbarna HV71 och 
Jönköping Södra. Ett önskemål från marknadsansvarig var att klubbarna skulle ha 
bättre framförhållning med information till Destination Jönköping, för att de 
skulle ha en möjlighet att hinna lägga ut det på deras webbsida i tid. 

Grunden för ett ökat intresse för laget var att det spelades intressanta matcher och 
att publiken ”kände” för laget. Ett konkret tips på tänkbara åskådare var lagets 
spelares och tränares anhöriga, från deras familjer, vänner, och vänners vänner. 
Designmässigt föreslog marknadsansvarig en enkelhet som speglade kulturen i 
klubben väl.  
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3.6.4 Intervju med marknadsstrateg 

Marknadsstrategen såg en god utvecklingsmöjlighet för Jönköping Bandy, då de 
inte kommit så långt. Marknadsstrategen menade att bandy var lite av en ”älska- 
eller hatasport” och att den på förhand hade svårare med intresse än exempelvis 
innebandy och fotboll. En idé att börja med kunde vara att göra en 
marknadsanalys över hur det faktiskt såg ut och hur önskan för framtiden såg ut. 
För att utveckla och skapa ett intresse föreslog marknadsstrategen en konkret idé 
med att anordna en ”prova på bandydag”. Tanken med detta var att man bjöd in 
allmänheten till att besöka Råslätts IP, där de kunde prova på bandy, och att man 
genom ett sådant event, kunde skapa intresse för bandyn och knyta nya unga 
spelare till klubben. Marknadsstrategen menade på att det var viktigt att man valde 
en dag då många var lediga, att man till exempel bjöd på fika, att man annonserade 
ordentligt om det, och att man gjorde det till en rolig dag för hela familjen, där 
bandyn visade sig från sin bästa sida.  

På frågan om att eventuellt samarbeta med andra klubbar i Jönköping, så trodde 
marknadsstrategen att Jönköping Bandy inte hade så mycket att erbjuda de andra 
klubbarna i ett samarbete, men att Jönköping Bandy absolut inte skulle vara rädda 
för att fråga. Exempelvis menade marknadsstrategen på att om man kom med ett 
konkret förslag på ett event så skulle säkert en klubb som HV71 kunna tänka sig 
att ställa upp med att till exempel skicka dit någon person från laget, som höll ett 
föredrag eller liknande. Ett annat förslag var att Jönköping Bandy skulle få spela 
någon form att uppvisningsmatch i HV71:s hemmaarena Kinnarps Arena, för att 
göra klubben synlig och uppmärksamma den.  

Ett annat samarbetsförslag med HV71 kunde vara att försöka fånga upp barn i 
tidig ålder som tröttnat på ishockeyn och erbjuda dem att testa på bandy. 
Familjer framhöll marknadsstrategen som en viktig del. Att försöka fånga upp hela 
familjer och göra dem intresserade av bandy. Nu såg marknadsstrategen en stor 
skillnad i jämförelse mot för tio år sedan. För tio år sedan stod 100 cyklar utanför 
träningshallen, nu stod det 100 bilar. Det hade blivit mycket vanligare att föräldrar 
körde sina barn till träningarna, och detta gjorde det viktigare att fånga upp hela 
familjens intresse för barnets idrott. 
Designmässigt framhöll marknadsstrategen vikten av att det skulle vara modernt, 
tilltalande, och en av de viktigaste sakerna var tillgänglighet. Det var viktigt att 
fånga upp sport och fart, men även familjerna i det designmässiga tänkandet.   
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3.7 Designprocess 

3.7.1 Moodboard 

Innan vi började med designprocessen, var det viktigt att ta fram en moodboard 
för att få fram vilken känsla som skulle förmedlas i den grafiska profilen. Känslan 
baserades på de undersökningar som gjordes, så som intervjuerna med experterna, 
enkätundersökningen som gjordes mot Jönköping Bandys medlemmar, samt 
intervjun med Jönköping Bandy.  
 

3.7.2 Grafiskt element och placering av logotyp 

När det var klart vad som skulle förmedlas i den grafiska profilen, var det dags att 
skapa en grundmall för hur profilen skulle byggas upp och se ut. Vi började med 
att titta på logotypen, och bestämde regler för hur den skulle användas. Efter 
diskussion kom vi fram till att vi behövde ett eller två grafiska element som skulle 
balansera upp logotypen på de grafiska materialen. De grafiska elementen skulle 
även spegla klubben och känslan som framgick i moodboarden.  

Vi började fritt designa och testa olika idéer. Förslagen diskuterade vi sedan med 
varandra och vi gav varandra feedback, samt försökte utveckla dem idéer som vi 
kände hade potential. Viktigt var att klubben skulle speglas väl och att känslan av 
sport och fart kom fram genom elementen. Med denna tanke, testade vi att på 
olika sätt få in fysiska delar från bandyn, exempelvis skridskor, klubba eller boll. 
Dock var det inget som fungerade. Vi gick därför vidare med olika block och 
streck, där vi arbetade med färger och effekter för att skapa rätt känsla.  

Efter en tids designarbete anordnades ett möte med handledaren för att diskutera 
de olika förslagen som hade skissats på. På mötet beslutades, med handledarens 
och våra synpunkter, att vi skulle arbeta vidare med ett förslag. Förslaget fortsatte 
att utvecklas, och slutligen renritades det. Elementet kom att benämnas 
”skridskoskäret”. 

Logotypens placering började vi arbeta vidare med när ett färdigt grafiskt element 
hade tagit form. Efter flera olika idéer och tankar placerades logotypen till slut ut 
på den plats som kändes mest passande utefter de teorier designen var grundad på. 
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3.7.3 Visitkort 

Först bestämdes måtten på visitkortet. Efter att flera tryckeriers hemsidor besökts, 
var tanken att ta det mått som var vanligast. Men efter diskussion med 
handledaren, togs beslutet att använda måttet på ett kreditkort, då det var lätt att 
stoppa i plånboken/kreditkortshållaren. Efter det placerades logotypen och det 
grafiska element in. Första tanken var att arbeta med en vit grund och placera 
elementet på den vita grunden. Detta blev inte bra, då det kändes opersonligt och 
tråkigt. Känslan av sport och tuffhet, som vårt moodboard speglade, framgick 
inte. Därför provades en svart grund, med vitt i nederkant av det grafiska 
elementet, vilket blev en mer lyckad färgkombination. När vi testade att placera ut 
logotypen på framsidan av visitkortet, insåg vi att logotypens text blev för liten för 
att läsas. Därför undersöktes andra möjligheter att använda logotypen och vi 
bestämde regler för hur logotypen fick användas. 

 

3.7.4 Brev- och fakturapapper 

Här blev det direkta svårigheter när den svarta grunden skulle tillämpas. Olika sätt 
provades, men det fungerade inte, och därför undersöktes möjligheten att ändå 
använda en vit grund, då långa texter bäst fungerade i svart mot vit bakgrund. 
Efter det placerades skridskoskäret och logotypen ut. Slutligen placerades vanliga 
delar, så som avsändare och mottagare, in på både brev- och fakturapappret och 
innehållet anpassades efter materialet. 
 

3.7.5 Kuvert 

Praktiskt sätt fungerade inte en svart grund för kuvertet, då det krävde en vit 
penna för att skriva i adressen. För att dra ner kostnaderna funderade vi över att 
sätta in skridskoskäret och logotypen på framsidan istället för på fram- och 
baksida. Dock fungerade det inte, då det blev för mycket på en och samma sida, 
och vi beslutade därigenom att bryta ut logotypen från skridskoskäret.  

 

3.7.6 Tidningsannons 

Jönköping Bandy hade ingen möjlighet att annonsera stort, det tillät inte 
ekonomin, därför designades en liten annons för att annonsera att a-laget hade 
hemmamatch. Annonsen motsvarade den storlek föreningen redan använde sig 
av. Med den knappa ytan fanns inte mycket att göra designmässigt. Logotypen 
samt skridskoskäret placerades dit i en mindre version. Fokus lades på 
informationen, som placerades i större teckenstorlek för att göra texten tydlig och 
enkel att läsa. 
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3.7.7 Biljetter 

I och med att klubben endast delade ut fribiljetter och inte hade något 
biljettsystem, tänkte vi först och främst på att designa en fribiljett, men även ett 
förslag på hur en vanlig biljett kunde se ut, ifall de ville införa ett biljettsystem. För 
klubbens medlemmar togs även ett årskort fram. Vi började fundera över 
storleken på biljetterna, och några olika storlekar testades. Storleken på visitkortet 
passade även bra för biljetterna, av anledningen att det rymdes i en plånbok.  

Den grafiska grundlayouten passades in med den svarta grundfärgen. Tanken att 
det skulle bli för likt visitkortet övervägdes, men det beslutades att resultatet skulle 
visa en tydlig skillnad, då informationen såg annorlunda ut. 

 

3.7.8 Matchprogram 

Det befintliga matchprogrammet var i storleken A3, som var vikt två gånger på 
längden. Vikningen fungerade bra och därför behölls den, dock kändes 
matchprogrammet stort. När det var helt utvikt var det jobbigt att hålla och läsa. 
Med anledning av det, undersöktes att göra matchprogrammet i A4 med samma 
vikning, vilket kändes bättre. Textmässigt fick storleken minskas ner, men med 
tanke på rekommendationerna, hölls textstorleken ändå på en bra nivå för en 
person med normalsyn. 

 

3.7.9 Flagga 

Flaggan gjordes för att hängas i en flaggstång på arenan. Mindre flaggor med 
samma layout fungerade dock alldeles utmärkt att göra, ifall föreningen önskade 
det. Här provades olika idéer, men den enda som kändes bra, var en liknande 
design som visitkort och matchbiljett bestod av. Den svarta färgen fungerade inte 
bara bra som grund, utan också bra ur ett praktiskt perspektiv, då den svarta 
färgen inte var lika känslig mot smuts, när flaggan skulle hänga ute.  

 

3.7.10 Vägskylt 

Vägskylten gjordes enkel för att tydligt visa information. Skylten skulle hänvisa till 
klubbens arena, Råslätts IP. Som en del i profilen valde vi att ta in det svarta på 
vägskylten. Skridskoskäret placerades in som på de andra materialen och 
logotypen gjordes stor och synlig. Texten ”Välkommen till Råslätts IP” placerades 
ut. 
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3.7.11 Webbsida 

Första steget var att göra en header, någon form av rektangulär bild där klubben 
skulle säljas in och logotypen skulle synas väl. En känsla av sport och tuffhet var 
några saker som bilden skulle spegla. Därför började vi leta bilder och fann en 
matchbild, där a-laget var på väg in på isen i ett led. Denna speglade känslan väl. 
Vi valde att arbeta vidare med bilden och göra olika justeringar i den för att få den 
precis som vi ville ha den. En hörnflagga och en sladd som störde bilden klonades 
bort och färger och kontraster arbetades med. Headerns grund blev 
skridskoskäret. Menyn på hemsidan fick fungera som botten och avsluta headern. 
Webbsidan valde vi att designa enkelt, och vi ville lägga fokus på att den skulle 
vara informativ. Grunden för hela webbsidan blev enkelhet och 
användarvänlighet. 

En footer med kontaktinformation placerades ut i botten på webbsidan. Denna 
information tyckte vi var bra att avgränsa på något sätt gentemot huvudinnehållet 
på sidan, därför valdes att skilja footern från huvudsidan.  

Huvudinnehållet delades upp i två spalter, en spalt för text, och en för exempelvis 
bilder.  
 

3.7.12 Facebook- och Twitterikon 

Sociala medier blev viktigare och viktigare och Jönköping Bandy var aktiva på 
både Facebook och Twitter, som var två stora sociala medier. Med detta i 
tankarna var det bra att ta fram en Facebook-/Twitterikon, som kunde användas 
som profilbild vid marknadsföringen i de sociala medierna. 

 

3.7.13 Facebook- och Twitterknapp 

I och med att Jönköping Bandy använde sig av de sociala medierna Facebook och 
Twitter, beslutades även att vi skulle göra knappar till webbsidan för att länka till 
deras profil på de två medierna. Knapparna skulle se effektfulla ut och ändå 
stämma ihop med den grafiska profilen. Samtidigt var det tvunget att följa regler 
kring hur de sociala mediernas ikoner fick användas. Därför gjordes två mörka 
knappar med toning, vit text, Jönköping bandys logotyp och de aktuella sociala 
mediernas logotyper. 
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3.7.14 Kläder 

För marknadsföringen var profilkläder för Jönköping Bandy viktigt. Med samma 
tema som det övriga grafiska materialet valdes att ta fram några skisser på plagg 
som kunde vara relevanta att tillverka. Det blev skisser på en keps, en t-shirt och 
en munktröja. Viktigt var här att hålla kläderna relativt neutrala, kläderna skulle 
fungera till vardags och inte bara i samband med arenan. Därför placerades 
logotypen ut liten och skridskoskäret neutralt på baksidan av tröjorna. 

 

3.7.15 Matchdräkt 

Matchdräkten var en stor del i den grafiska profilen i och med att spelarna skulle 
visa upp sig och sporten i dem. Grundfärgen på tröjan var förbestämd som röd, 
då det var Jönköping Bandys färg. På det röda blev det snabbt naturligt att vi 
arbetade med svarta och vita detaljer. Med anledning till att reklam skulle sitta på 
tröjan, beslutades att inte placera för många olika element, utan hålla den relativt 
enkel.
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4 Resultat och analys / Designprocessen 
 

4.1 Intervju med Jönköping Bandy 
Under intervjun framgick att Jönköping Bandy bildades 1947 och att föreningen 
från början var ett fotbollslag som hette Järhaga SK. Järhaga bytte från fotboll till 
bandy 1963 och bytte namn till Jönköping Bandy, eftersom det skulle bli lättare att 
känna igen. Färgerna var från början Järhagas färger; rött och blått. Någon 
bestämd tanke bakom färgerna fanns aldrig. Jönköping Bandys A-lag ville sedan 
förnya sig och beslutade att ha en och samma färg på dräkten. Dräkten blev då 
helt röd med små detaljer av vitt och svart. Tre av tio lag i Allsvenskan södra hade 
röd färg, och man var därför tvungen att byta till bortaställ ibland. Bortastället 
bestod av svart tröja och röda byxor. 

Jönköping Bandy ville förmedla gemenskap, laganda, kamratskap samt att de 
aktivt arbetar med att motverka all form av diskriminering och mobbning. 
Kärnvärdena blev därigenom kamratskap, laganda samt lagsport. 
Föreningen ville uppfattas som framgångsrik med stort fokus på 
ungdomsverksamhet. De hade inte råd att ”köpa” in spelare, utan satsade stort på 
ungdomarna och menade på att lagen fylldes på underifrån på grund av intresset. 
Många yngre spelare såg upp till de äldre. Några spelare kom från andra städer, 
men flyttade till Jönköping på grund av utbildningar vid högskolan. De menade på 
att en del ungdomar flyttade till Jönköping för högskolestudier medvetet, eftersom 
de visste att de kunde spela i föreningen under studietiden. 

Föreningen hade sammanlagt nio lag; A-lag och B-lag, sex ungdomslag, samt ett 
veteranlag. Lagen bestod av både killar och tjejer. Då det endast fanns ett fåtal 
tjejer i klubben fick de spela i pojklagen. Föreningen anordnade även bandyskola 
för de mindre, som skulle uppmuntra intresset för bandyn. 

Förr anordnades cuper på försäsongen, men det fick ställas in vartannat år, då 
man var beroende av vädret och det oftast var för varmt för att kunna spela på is 
utomhus. Inomhushallar blev därför populära. Ungdomslagen åkte istället på 
cuper till de orter som hade inomhushallar.  
Föreningens mål för framtiden var att få en så stor och bred ungdomsorganisation 
som möjligt. Ett stort mål var även att ligga kvar i Allsvenskan Södra och helst på 
den övre halvan. 

Marknadsföringen som de använde sig av var en tidningsannons, affischering i 
staden samt gratisbiljetter som delades ut för att locka till sig nya åskådare. 
Matchprogram delades ut i entrén och ingick i entréavgiften. Man fick inga 
biljetter utan betalade endast entréavgift. I matchprogrammet låg ett vikt A4 
papper med matchens aktuella spelare. Kaffe, korv och fikabröd fanns att köpa 
och journalisterna hade ett eget bås att sitta i. 

Intresse för att trycka biljetter fanns, men eftersom det endast innebar en kostnad 
för föreningen, och ekonomin var ganska dålig, var risken liten för att de skulle 
tryckas. 
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4.2 Enkätundersökning 
I enkätundersökningen fick vi sammanlagt 56 svar av cirka 300. Den största 
andelen som svarade på enkäten var män i åldrarna 21-30 år samt 41-50 år. De 
flesta tyckte att ungdomsverksamhet och laganda beskrev bandyklubben bäst. Det 
viktigaste med hemmamatcherna var tidpunkten och stämningen, men det var 
även viktigt med arenan och serveringen. 

Medlemmarna ansåg att Jönköping Bandy var en bra förening, då de bland annat 
satsade mycket på ungdomsverksamhet och lyckades klara sig bra på flera olika 
nivåer med begränsade resurser. Man kände sig välkommen och det fanns hög 
kompetens hos ledarna med ett bra samarbete mellan lagen och ledarna. 
Uppskattning och uppmuntran påvisades och medlemmarna i klubben var 
positiva. De kände att klubben uppfattades som en stor familj och att stämningen 
var god.  

Nackdelarna som medlemmarna såg, var att klubben framförallt skulle behöva en 
inomhushall, då sporten var så väderberoende. De tyckte att sporten inte var 
tillräckligt uppmärksammad och att klubben arbetade i uppförsbacke med tanke 
på ekonomi, anläggning och försäsongsträning, som påverkades av de yttre 
förutsättningarna. Några påpekade även att bandyn stod i skuggan av ishockeyn 
som var stor i staden. 

Medlemmarna fick även chans att skriva andra tankar om klubben, och de tyckte 
att en bättre och effektivare marknadsföring skulle behövas. De tyckte att man 
skulle vara försiktiga med ekonomin, och överväga att samarbeta med ishockeyn, 
då det skulle kunna gynna klubben i längden. De tyckte även att en inomhushall 
borde byggas, och att man behövde mer publik på hemmamatcherna. De flesta 
ville ha en bättre ekonomi och tyckte att man borde få in fler sponsorer. De 
menade på att man behövde satsa för att vinna. Ansvaret behövde även delas upp 
på fler personer, då det endast var ett fåtal som var involverade. 
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4.3 Konkurrentanalys 
Genom att studera webbsidorna för lagen i Allsvenskan Södra, framgick att alla lag 
utom ett använde sig av färdiga mallar. Mallarna kom från tre företag; laget.se, 
svenskalag.se, idrottonline.se. Dessa tre arbetade med många olika idrottsklubbar 
som de specialiserat sig på. Funktionen var enkel; klubbarna lade själva in 
information, och det var enkelt då ingen djup kunskap inom webbdesign krävdes, 
vilket även resulterade i tidsmässigt mindre krävande arbete. 

Två av företagen; laget.se och svenskalag.se var modernare och enkelt fungerande, 
medan idrottonline.se var mer gammalmodig och inte i tiden för en webbsida. 

Skillnaden mellan klubbarna var hur väl informationen på sidan var upplagd och 
hur mycket de tänkt till. Dock kunde inga egentliga slutsatser dras, eftersom de 
arbetade i färdiga ramar. 

Den viktigaste slutsatsen som framgick var att headern på sidan var viktig. Det 
märktes att när lagen arbetade i färdiga mallar så var det lätt att webbsidorna blev 
opersonliga och inte speglade klubbarna på ett tillfredställande sätt. Då var 
headern i de tre mallarna avgörande.  Det kunde vara opersonliga bilder på ”en is 
med två bandybollar”, som inte säger något om klubben mer än att de spelar 
bandy. Motsvarigheten till detta var välgjorda bilder som tog upp lagens färger, 
deras klubbmärke, och som till exempel hade med en talande matchbild eller 
lagbild, som sade ”laganda” eller ”gemenskap”. 

 
Figur 8. Mölndal Bandys header. 

(http://www6.idrottonline.se/default.aspx?id=384512) 

 

 
Figur 9. Nässjö IF:s header.  

(http://www.svenskalag.se/nassjoif) 
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Sammanfattningsvis kunde inga tydliga kopplingar mellan tabellplacering och 
intresse för föreningarna dras från webbsidorna. Dock var det skillnader mellan 
webbsidorna och att ekonomi, tid och kunskap var avgörande faktorer för lagens 
webbsidor. En viktig slutsats var att det var viktigt att man tänkte igenom 
innehållet som lades in på sidan, de färdiga mallarna fungerade enkelt, men 
information ”lades bara in” och berget växte. En webbsida behöver uppdateras 
och då inte bara med att ny information läggs till utan även med att gammal tas 
bort och sorteras ut. Det skulle också vara bra att begränsa antalet menyalternativ 
och undermenyalternativ, då det blev långa menyer som tog tid att gå igenom.  

Genom analysen av de tre föreningarna i Jönköping; Jönköping innebandy, IF 
Hallby handboll och KFUM Nässjö basket framgick en bild av hur deras 
webbsidor såg ut. Nässjö basket hade en webbisda som utmärkte sig i jämförelse 
med de andra klubbarna i Jönköping. De hade lagt ner mer tid och resurser på att 
få en webbsida som stack ut från mängden och från de färdiga mallarna som 
många lag använde. Någon slutsats om varför de tre klubbarna var mer 
framgångsrika än Jönköping Bandy och lockade mer folk, kunde inte dras genom 
konkurrentanalysen av deras webbsidor. Något speciellt utmärkande från de tre 
klubbarna, som skulle vara avgörande för att locka 200-300 åskådare mer än 
Jönköping Bandy gjorde till sina matcher, hittades inte. Dock besöktes endast 
webbsidorna, och analysen gjordes utifrån dem, vilket resulterade i att vi inte 
kunde dra några tydliga slutsatser. 
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4.4 Expertintervjuer 
Genom expertintervjuerna framgick att samtliga såg en god utvecklingsmöjlighet 
för Jönköping Bandy. Målgruppsmässigt var uppfattningen att föreningen låg bra 
till, det som skulle kunna göras var att försöka fånga upp yngre personer i 
tioårsåldern, som kanske tröttnat på andra sporter, och erbjuda dem att prova på 
bandy, och då även fånga upp hela familjen och göra dem intresserade. 

För att göra föreningen mer intressant och för att stärka varumärket, skulle 
långsiktighet alltid vara viktigt, men flera förslag på olika event lades fram. Några 
exempel var att skapa en mixmatch, där exempelvis HV71 kunde möta Jönköping 
Bandy i bandy och tvärtom. Ett annat förslag var en familjedag där allmänheten 
bjöds in till Råslätts IP för att få prova på bandy, en rolig dag för hela familjen 
med bandy i fokus. Även olika former av event i Jönköpings centrum, där 
föreningen kunde visa upp sin verksamhet, framgick som förslag från experterna.  

Marknadsföringsmässigt var det överlag samma grundtanke, Jönköping Bandy 
måste börja synas. Det kunde handla om affischering i centrum och genomföra 
olika evenemang. Det fanns flera olika idéer, men grundtanken var den samma, 
Jönköping Bandy måste börja synas.  

Ett eventuellt samarbete med andra idrottsföreningar i och runt Jönköping, var 
det ingen av experterna som såg som direkt avgörande, men de tyckte samtidigt att 
det absolut var värt att fundera på, och man borde undersöka eventuella 
samarbeten. Det var allt från att lagen skulle prova på varandras sporter och skapa 
ett event av det, till affischering vid det andra lagets matcher samt att dela 
reklamkostnader.  

Åt designhållet framhölls en lite tuffare, sportigare och mer fartfylld design. Något 
modernt som tilltalade, och som var tillgängligt. Från en expert kom förslaget att 
titta på lagen i NHL (National Hockey League), som var världens främsta 
ishockeyliga, och som enligt experten var bra på att få fram det tuffa och sportigar 
i en tilltalande design. 
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4.5 Designprocess 

4.5.1 Moodboard 

Vår moodboard resulterade i en känsla av bandy, sport och fart, där en röd färg 
låg i centrum. En känsla av barn/ungdomar och att klubben var familjär 
speglades. Man arbetade tillsammans och alla var välkomna. Känslan blev att det 
skulle vara sportigt och lite häftigt, samtidigt som lagarbete och välkomnande var 
viktigt. (se bilaga.1) 
 

4.5.2 Grafiskt element och placering av logotyp 

Grafiska elementet blev tre vågräta sträck som rörde sig över materialens 
nederkant. Färgerna togs från Jönköping Bandys matchtröja där nederkanten var 
svart, med en svag vit kant innan resten av tröjan övergick i rött. Strecken 
påminde om ett skridskoskär och tog i ena kanten en drastisk svängning som 
speglade en känsla av sport och fart. Logotypen placerades strax ovanför 
skridskoskärets vågräta kant. Genom att placera skridskoskäret och logotypen nära 
varandra bildade de tillsammans en enhet enligt gestaltlagen; närhetens lag. 
(Koblanck, 2003) Till logotypen bestämdes en frizon, som tidigare inte funnits. 
Frizonen blev höjden på bokstaven ”N” i logotypen, i förhållande till logotypens 
storlek. Minsta storleken där logotypen fick användas med text, var i måtten 24 x 
21,7 mm. Det bestämdes att logotypen fick användas utan texten ”Jönköping 
Bandy” i de fall där måtten understeg 24 x 21,7 mm. (se bilaga.2 & 3) 

 

 
Figur 10. Skisser på grafiska element; skiss 1. 

 
Figur 12. Skisser på grafiska element; skiss 3. 

 

 
Figur 13. Skisser på grafiska element; skiss 4. 

 
Figur 14. Slutgiltigt grafiskt element ”Skridskoskäret”. 

Figur 11. Skisser på 
grafiska element; skiss 2. 
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4.5.3 Visitkort 

Visitkortet bestämdes till formatet 85x54 mm. Det var formatet av ett normalt 
kreditkort, vilket gjorde det praktiskt och smidigt att bära med sig i exempelvis 
plånboken. Skridskoskäret placerades i nederkant med logotypen ovanför till 
höger enligt den grafiska grundlayouten. En svart bakgrund med vit text användes, 
medan det inuti skridskoskäret användes en vit bakgrund. Typsnittet sattes till 
Arial, då det var tydligt och passande för designen och tuffheten. Arial tillhörde 
familjen Linjärer och saknade seriffer, vilket gjorde att det passade bra till kortare 
texter och rubriker. (Koblanck, 2003) Genom de här valen blev visitkortet med 
den svarta bakgrunden sportigare och mer intressant. På baksidan placerades 
logotypen med texten Jönköping Bandy ut, för att förtydliga att det kom från 
Jönköping Bandy, men även för att texten på logotypen blev för liten för att ha 
med på framsidan. (se bilaga.4) 
 

  
Figur 15. Visitkort. 
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4.5.4 Brev- och fakturapapper 

På brevpappret var det viktigt att välja ett typsnitt som var lättläst, därför valdes 
Garamond, ett typsnitt från familjen Antikvor. Antikvorna hade seriffer vilket 
gjorde det lättare att följa en textrad. (Koblanck, 2003) Viktigt var också att inte 
använda för långa rader. Textraderna blev runt 80 tecken långa, vilket precis låg 
inom rekommendationerna för hur lång en textrad skulle vara. (Hellmark, 2006). 
Designmässigt placerades skridskoskäret och logotypen ut enligt den grafiska 
mallen. En vit bakgrund användes här, då det blev för mycket med en svart 
bakgrund, och vi valde genom detta även den vanliga kontrasten med svart text på 
vit bakgrund. (Bergström, 2009) Brevpappret anpassades även för att passa i ett 
fönsterkuvert i format C5. En text med mottagarnamn och adress placerades 
därför ut på rätt höjd och bredd för att dessa uppgifter skulle kunna skrivas 
digitalt. 

Fakturan hölls enkel, där den nödvändiga informationen för klubben placerades 
ut. Designmässigt användes samma upplägg som på brevpappret. Här placerades, 
som på brevpappret, namn och adressfält som skulle passa ett fönsterkuvert.  
(se bilaga.5 & 6) 
 

 
Figur 16. Brevpapper. 

  

4.5.5 Kuvert 

Två C5 kuvert som var anpassat för ett vikt A4 papper togs fram. C5 var ett av de 
vanligaste formaten på kuvert. Ett kuvert anpassades med rader för att adressen 
skulle skrivas i manuellt och ett kuvert anpassades för att bli ett fönsterkuvert. 
Designen blev identisk, skridskoskäret placerades på baksidan med adressen till 
klubben inuti skridskoskäret. Logotypen bröts här ut från skridskoskäret och 
placerades på framsidans nedre vänsterkant. Det naturliga var att även ha 
skridskoskäret på framsidan, men platsen gjorde att vi fick bryta ut skridskoskäret 
och placera det på baksidan. (se bilaga.7) 
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4.5.6 Tidningsannons 

Här utgick vi från den befintliga storleken som Jönköping Bandy använde sig utav; 
43x66 mm. En annons om kommande match i stående format. Designen som 
applicerades var den svarta bakgrunden, skridskoskäret och logotypen enligt 
mallen. Här användes typsnittet Garamond, då det var vanligt att använda seriffer 
i dagstidningar. (se bilaga.8) 

 

4.5.7 Biljetter 

Storleken sattes till samma som visitkortet, nämligen 85x54 mm. Det var 
kreditkortsformat, vilket gjorde det praktiskt att kunna stoppa i plånboken. Tre 
typer av biljetter med samma grafiska layout togs fram; ett årskort, en 
entrébiljett/fribiljett, samt en matchbiljett som gjordes ny inför varje match. 
Designen blev den svarta bakgrunden med skridskoskäret och logotypen enligt 
grafiska mallen. (se bilaga.9) 

 

4.5.8 Matchprogram 

Matchprogrammet sattes till liggande A4 som skulle vikas två gånger på längden 
och bilda en stående rektangel. Genom denna vikning blev det sex sidor att arbeta 
med, där en blev framsida, en baksida, och fyra blev innehållssidor. Informationen 
i matchprogrammet togs direkt från det tidigare matchprogrammet, då 
informationen kändes relevant och var vad klubben ville ha med. Designmässigt 
blev framsidan enligt den grafiska layouten, med skridskoskäret och logotypen på 
en vit bakgrund. På innehållssidorna användes mycket av den gamla layouten. Två 
av sidorna gick till spelarpresentation, en till spelschema, och den sista till lite 
information och klubben och skridskoskolan. Det vi lade till var information om 
skridskoskolan. Klubben lade mycket fokus på skridskoskolan, och det var därför 
viktigt att lyfta fram den. (se bilaga.10)  
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Resultat och analys / Designprocessen  

4.5.9 Flagga 

Flaggans grund bestod av en svart bakgrund med skridskoskäret och logotypen 
enligt grundmallen. Logotypen centrerades på flaggan, och placerades ut på så sätt 
att om flaggtyget var tunt och lätt lös igenom, fungerar layouten från båda håll. 
Flaggans mått sattes till 2400x1500 mm. (se bilaga.11) 
 

 
Figur 17. Flagga. 

 

4.5.10 Vägskylt 

En vägskylt togs fram för att hjälpa besökarna att hitta arenan, men den skulle 
även användas som reklamskylt vid vägkanten. Skyltens design bestod av 
grundmallen med svart bakgrund, skridskoskäret och vit nederkant. På skylten 
placerades logotypen ut stort till höger och till vänster placerades texten 
”Välkommen till Råslätts IP” ut i vitt. (se bilaga.12)  
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Resultat och analys / Designprocessen  

4.5.11 Webbsida 

Resultatet av designförslaget på webbsidan blev en skiss på hur en innehållssida 
skulle kunna se ut. Skissen gjordes i Adobe Photoshop och var endast ett 
designförslag. Undersökning över kostnader och hur möjlig sidan skulle vara att ta 
fram undersöktes inte. Resultatet av skissen blev en stark header som förmedlade 
sport och laganda/tuffhet. Footern på sidan blev ett block med en känsla av 
upphöjning och djup, då det var viktigt att sidan inte skulle kännas platt, utan mer 
levande. Typsnittet på webbsidan sattes till Verdana, som var ett typsnitt 
specialdesignat för webben, då det skulle vara enkelt att läsa på en skärm. 
(Englund Hjalmarsson, Guldbrand, 2009) (se bilaga.13)   
 

 
Figur 18. Webbsida. 

 

4.5.12 Facebook- och Twitterikon 

Ikonen var kvadratisk, och bestod av Jönköping Bandys logotyp. Här valdes att 
endast ta med logotypen, på grund av att storleken på ikonen var liten, och med 
fler element hade det blivit svårt att uppfatta den. Att använda sig av en mer 
renodlad design med ”Less is more” buskapet som grund hjälper ofta budskapet 
att framstå tydligare. (Koblanck, 2003) (se bilaga.14) 

 

 

35 



Resultat och analys / Designprocessen  

4.5.13 Facebook- och Twitterknapp 

Knappen bestod av Facebook-/Twitterlogotypen på en ljus bakgrund till vänster, 
och texten ”Gilla oss på”, respektive ”Följ oss på” i mitten. Till höger låg 
Jönköping Bandys logotyp utan text. Knappen skulle placeras på webbsidan, men 
fungerade även i tryckt material om man till exempel ville lyfta Facebook eller 
Twitter på en affisch. Då kunde ”knappen” läggas dit. Bakgrunden blev en mörk 
övertoning för att göra den levande och mindre platt. (se bilaga.15) 
 

  
Figur 19. Knapp Facebook.   

 

 
Figur 20. Knapp Twitter. 
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Resultat och analys / Designprocessen  

4.5.14 Kläder 

Kläderna som togs fram var en munktröja, en t-shirt och en keps. Basfärgen för 
plaggen blev svart, både för att det speglade klubbens nya grafiska profil väl, och 
för att svart var en färg som fungerade bra i försäljningssyfte. Målet med kläderna 
var att de inte bara skulle användas vid arenan och i anslutning till bandyn, utan att 
de även skulle kunna användas när som helst. Därför valdes en mer neutral design. 
Logotypen placerades ut på vänster bröst på tröjorna och ovanför skärmen på 
kepsen. På tröjornas baksida lades skridskoskäret in i nederkant. (se bilaga.16) 

 
Figur 21. Profilkläder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



Resultat och analys / Designprocessen  

4.5.15 Matchdräkt 

Här utgick vi från föreningens gamla tröja. Den röda färgen på tröjan var en 
standardfärg som inte kunde bytas, på grund av de höjda kostnader det skulle 
innebära att välja en specifik färg. Logotypen placerades med vit kantlinje för att 
synas på den röda tröjan. Siffrorna på ryggen skrevs med vit färg och en bit av 
skridskoskäret lades in på ryggen för att fånga upp känslan med den övriga 
grafiska profilen. Svarta och vita sträck lades även in på tröjan för att göra den mer 
intressant och sportig. 

Shortsen blev röda med en vit och svart rand i nederkant. På vänster byxben 
placerades logotypen ut ovanför de två ränderna. 

Strumporna blev röda med svart och vit linje i överkant. (se bilaga.17) 

 
Figur 22. Matchdräkt. 
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5 Diskussion och slutsatser 
 

Detta kapitel går igenom hur bra svar vi fick på våra frågeställningar och hur vi 
kunde gjort arbetet bättre. 

 

5.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 
Vårt syfte löd; ”Vi vill genom grafisk design nå ut med Jönköping Bandy till en större 
målgrupp, samt få fördjupade kunskaper inom grafiskt formspråk.” 
 

5.1.1 Vilka kärnvärden har Jönköping Bandy och hur kan vi förmedla 
dem genom den grafiska profilen? 

Den första delen av frågeställningen fick vi ett tydligt svar på under intervjun med 
Jönköping Bandy. Kärnvärdena stärktes även via frågor på enkäten som 
medlemmarna svarade på. När vi sammanställde enkäten såg vi att de kärnvärden 
vi fått ut under intervjun stämde bra överens med medlemmarnas uppfattning om 
föreningen. 

Andra delen av frågeställningen; hur vi kunde förmedla kärnvärdena genom den 
grafiska profilen var mer komplex och hade egentligen inte något konkret svar. 
Dock kunde en strategi för hur vi kunde förmedla kärnvärdena och göra den 
grafiska profilen tilltalande skapas. Strategin grundades på expertintervjuerna och 
vår kunskap från utbildning inom grafisk design och webbutveckling. 

Under intervjuer med experterna inom området grafisk design och 
marknadskommunikation framgick även att klubben kunde uppfattas som lite 
tråkig. Därför tyckte samtliga experter att vi skulle styrka på värden som snabbhet, 
fart och tuffhet. Detta, för att få Jönköping Bandy att framstå som starkare och 
mer sportiga.   

Strategin blev en kombination av de mjukare kärnvärdena, gemenskap och 
laganda, som skulle blandas med en sportigare och tuffare design. Genom detta 
kunde vi bygga en tilltalande grafisk profil som behöll föreningens viktiga 
kärnvärden. 

När vi tog fram den grafiska profilen skissade vi fram förslag på ett element med 
former som skulle spegla rörelse, med färger och mönster som skulle framhäva 
tuffhet. Vi testade element med effektfulla övertoningar, raka linjer som skulle 
framhäva det sportiga och mycket mörka färger för att få fram tuffheten. Det vi 
saknade var känslan av fart. När vi slutligen kom fram till att använda oss utav 
linjer med en skarp svängning ”skridskoskäret”, kände vi att vi fick allt på plats. 
Den dominerande svarta färgen speglade tuffhet medan skridskoskäret speglade 
farten och snabbheten. Skridskoskäret som bestod av tre linjer i färgerna rött, 
svart och vitt speglade samtidigt känslan av sport och laganda.  
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5.1.2 Vilket grafiskt material behöver Jönköping Bandy? 

Denna fråga fick vi delvis svar på genom intervjun med Jönköping Bandy. Först 
diskuterade vi och försökte komma på så många material som möjligt. Till slut 
satte vi ihop en lista med de material vi ansåg att klubben behövde, samt vilka som 
var mest relevanta för dem. Under intervjun med Jönköping Bandy fick de 
komplettera och ge synpunkter på listan. Vår handledare som var insatt, fick också 
komplettera listan, som efter det fastställdes. På listan hade vi med de material 
som vi ansåg var nödvändiga, men även material som skulle kunna tillämpas om 
klubben blev större. Vår lista bestod av nödvändiga och önskvärda material, där vi 
lade fokus på de material som var mest nödvändiga . Vi bestämde att ta fram de 
nödvändiga materialen och sedan de önskvärda materialen i den mån vi hade tid 
att hinna med dem. Frågeställningen besvarades i vår lista som även fungerade 
som en kravspecifikation. 

 

5.1.3 Hur profilerar sig andra bandylag i Allsvenskan södra genom sina 
webbsidor? 

Vi befarade lite innan undersökningen att det inte skulle vara några stora skillnader 
på klubbarnas webbsidor och att det kunde bli svårt att dra några viktiga slutsatser 
för arbetet genom att jämföra dem. Till viss del stämde våra farhågor, men vi fick 
ändå en bild av hur verkligheten ser ut för lagen och att de på många sätt liknar 
Jönköping Bandy. Att alla utom ett lag i serien använde sig av olika mallar, som 
inriktat sig på idrottsföreningar, för webbsidan gjorde vårt arbete svårare. Det 
mesta såg liknande ut och det var svårt att dra några konkreta slutsatser.  

En sak vi kunde dra slutsatser från, var headern som varje klubb hade på sin 
webbsida. Här var det stor skillnad mellan de olika klubbarna i hur väl de hade 
utformat den, och hur väl den förmedlade klubbens kärnvärden. Genom denna 
undersökning fick vi ändå fram att man, med relativt små medel, kunde sticka ut 
om man var villig att lägga ner lite tid på att skapa en genomtänkt design. 
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5.2 Metoddiskussion 
Den kombination av undersökningar som användes i arbetet kändes bra. Det var 
en bra variation som gav arbetet välgrundad data.  

5.2.1 Intervju och enkät 

För att fånga upp Jönköping Bandys kärnvärden, valde vi att göra en intervju med 
Jönköping Bandy samt en enkätundersökning med klubbens medlemmar. De 
svarade på vilka värden de tyckte speglade klubben, och vad som var viktigt för 
dem vid olika event. Enkäten gick ut till cirka 300 e-postadresser. Vi fick svar från 
cirka 55 medlemmar, vilket gav oss en respons på ungefär 18 %. Den siffran hade 
vi gärna sett något högre. Det var önskvärt att uppåt 80-100 medlemmar 
besvarade enkäten. Detta hade givit oss en procentsats på 25-33 %. Dock var 
svarfrekvensen ändå en tillräckligt hög siffra för att bygga data på. Vi insåg även 
att de som svarade på enkäten antagligen var de som visade högst intresse för 
föreningen och kände till den bäst, eftersom de visade sitt engagemang genom att 
besvara enkäten. 

 

5.2.2 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen vi genomförde kändes från början som en bra idé, då vi 
kunde få en bild av hur de andra bandyklubbarna i serien marknadsförde sig via 
webben. Dock utgick alla lag, förutom ett, från en grundmall för utformningen av 
sin webbsida. Detta gjorde att de flesta webbsidor liknade varandra. Det enda som 
skiljde dem åt var färgerna och headern. Headern bestod av en bild/bilder som 
skulle spegla klubben. Dock var det många klubbar som inte hade någon tydlig 
och säljande header. Många var tråkiga, med undantag för några få, som ändå 
lyckats få in en säljande header. Vi märkte att headern var det som gav ett första 
intryck, och de som lyckades bra med sin header blev mer intressanta att titta på. 
Konkurrentanalysen var för oss inget som vi kunde grunda teorier på. Dock 
analyserade vi webbsidorna och sammanställde de slutsatser vi kunde dra efter en 
mängd kriterier vi skrivit ner. Sedan jämförde vi de olika lagen och sammanfattade 
vilken övergripande bild vi fått utav dem. Sammanfattningen tog vi sedan med i 
intervjuerna med experterna, där experterna fick inflika med övergripande 
slutsatser kring vad vi skulle göra för skillnad i designen, gentemot vad de andra 
klubbarna gjort. Den data vi fick ur vår konkurrentanalys var svår att styrka, men 
det var samtidigt svårt att se hur vi kunde gjort den annorlunda för att få ut 
väsentlig data. 
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5.2.3 Intervju med experter 

Intervjuerna som blev den mer djupgående delen av arbetet, fungerade bra. Här 
hade vi turen att få kontakt med två personer som kunde ställa upp på en 
personlig intervju. Dessa fungerade väldigt bra och svaren kändes relevanta för 
arbetet och utvecklingen av det. Vi hade bestämt att vi ville ha tre intervjuer, dock 
hade en av de tänkta intervjupersonerna inte tid för ett möte utan svarade skriftligt 
på våra frågor. Efter det hittade vi en fjärde person som ställde upp på en 
telefonintervju, vilket vi tyckte fungerade likvärdigt med de personliga 
intervjuerna. Av dessa intervjuer drogs relevanta slutsatser som kunde användas i 
arbetet. Vi kunde hitta flera liknande svar mellan intervjuerna, som var väsentliga 
för vårt arbete, och genom slutsatserna vi drog ur dem, kunde vetenskapligheten 
styrkas. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Till att börja med var det viktigt för oss att styrka Jönköping Bandys kärnvärden. 
Detta gjorde vi via en intervju med klubben och en enkätundersökning med 
klubbens medlemmar. Det var en viktig början, som låg till grund för arbetet. 
Nästa steg blev intervjuerna med experterna, där vi samlade information från hur 
de hade gått tillväga för att göra Jönköping Bandy mer intressant och starkt. 
Genom olika slutsatser och likheter vi drog från de fyra expertintervjuerna, fick vi 
en tydlig bild av hur vi ville gå tillväga för att komma igång med designprocessen, 
som blev den stora huvudpunkten. Här byggdes den grafiska profilen ihop. I 
början sattes en grundlayout som sedan övergick till att appliceras på de olika 
materialen i den grafiska profilen. Detta gjorde att arbetet fick ett naturligt flöde. 

Undersökningarna kunde minskats från början, då de tog större delen av arbetet, 
och knappt gav tid till designprocessen, som hade behövt mer tid. 
Konkurrentanalysen kunde man gjort annorlunda, för att få ut mer väsentlig 
information från de andra klubbarna i serien.  

Om arbetet skulle fortsätta att utvecklas skulle det med fördel gjorts genom att ta 
fram exempelvis en mer genomarbetad broschyr för ett event med den tillämpade 
grafiska designen som grund. Här skulle ett event noggrant planeras och 
presenteras i tryckt och digital form. Även en plan för hur eventet skulle 
marknadsföras och nå den tilltänkta målgruppen skulle tagits fram. Denna del 
kunde vara väldigt viktig, då det kunde väcka nytt intresse för klubben och 
generera i att locka fler medlemmar till klubben samt få ett ökat publiksnitt på 
Jönköping Bandys A-lagsmatcher.
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Moodboard 
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Bilaga 2 Skisser grafiskt element 
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Bilaga 3 Grafiskt element ”Skridskoskäret” 
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Bilaga 4 Visitkort 
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Bilagor 

Bilaga 5 Brevpapper 
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Bilaga 6 Fakturapapper 
 

 
 
 
 
 
 

51 



Bilagor 

Bilaga 7 Kuvert 
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Bilaga 8 Tidningsannons 
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Bilaga 9 Biljetter 
 

 
Vanlig entrébiljett/fribiljett 
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Årskort för medlemmar 
 

 
Baksida, likadan för samtliga biljetter  
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Bilaga 10 Matchprogram 
 

 
Från vänster; innehållssida, baksida och framsida 
 

Tre innehållssidor 
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Bilaga 11 Flagga 
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Bilaga 12 Vägskylt 
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Bilaga 13 Webbsida 
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Bilaga 14 Facebook- och Twitterikon 
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Bilaga 15 Facebook- och Twitterknapp 
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Bilaga 16 Profilkläder 
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Bilaga 17 Matchdräkt 
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