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Abstract

Abstract
This report is related to my thesis, which is a part of my Bachelor of Science
degree, focused on Graphic Design.
Studio H2 is a hairdresser in Malmö, which formerly belonged to Scandinavian
Hair Academy, but recently became independent. They have over the years
received many of the students who passed with high grades from the SHA and
given them help to get out on the market as a hairdresser. As a thesis, I have so
enjoyed the task of updating and modernizing Studio H2's graphic identity and
above all make it more coherent, so that you can actually see a red thread through
the whole profile. In order to have enough time to accomplish this task during the
course I had to pick the most important parts of the studio's graphic identity and
make it more up to date.
The aim of this thesis was to develop my knowledge of graphic profiles,
particularly in hairdressing, and to work towards a customer. It also aims to bring
together studio H2's graphic profile, modernize it and make all the parts as
efficient as possible. The issues I mainly have assumed were:
• What unique style to Studio H2 associated with?
• How do you show Studio H2S unique style with the help of graphic design?
To answer these questions, I used mainly three methods consisted of:
• Interview with Studio H2
• Competitive Analysis
• Depth Interview with professionals
• My own design
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Sammanfattning
Den här rapporten skrivs i samband med mitt examensarbete som är en del utav
min utbildning ”Kandidatpåbyggnad, teknikens tillämpning” med inriktning
Grafisk design.
Studio H2 är en frisörsalong i Malmö som tidigare tillhörde Scandinavian Hair
Academy, men som nyligen blev fristående. De har under åren tagit emot många
av de elever som gått ut med toppbetyg från SHA och gett dem en skjuts ut i
arbetslivet. Arbetet bakom detta examensarbete har varit att uppdatera och
modernisera Studio H2’s grafiska profil och framförallt göra den mer
sammanhängande så att man faktiskt kan se en röd tråd genom hela profilen. För
att hinna med att utföra denna uppgift under kursens gång valdes de viktigaste
delarna ur Studio H2s grafiska profil.
Syftet med detta examensarbete var att utveckla tidigare kunskaper kring att skapa
en grafisk profil, framförallt mot en frisörsalong samt att arbeta mot en kund.
Syftet var även att kunna föra samman Studio H2’s grafiska profil, modernisera
den och göra alla delarna så effektiva som möjligt. De frågeställningar som
examensarbetet huvudsakligen bygger på är:
• Vilken unik stil vill Studio H2 förknippas med?
• Hur förmedlar man Studio H2s unika stil med hjälp utav grafisk design?
För att få svar på dessa frågeställningar användes framförallt tre metoder som
bestod utav:
• Intervju med Studio H2
• Konkurrensanalys
• Intervju med branschmänniskor
• Egen design

Nyckelord
Examensarbete, Teknikens tillämpning, Studio H2, Grafisk profil, Grafisk design,
Matilda Hänninen, Logotyp, Visitkort
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Inledning

1 Inledning
Den här rapporten skrivs i samband med mitt examensarbete som är en del utav
min utbildning ”Kandidatpåbyggnad, teknikens tillämpning” med inriktning
Grafisk design. Som examensarbete hade jag som uppgift att föra samman,
modernisera och uppdatera Studio H2’s grafiska profil.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Studio H2 är en frisörsalong i Malmö som tidigare tillhörde Scandinavian Hair
Academy(SHA), men som nyligen blev fristående. De har under åren tagit emot
många av de elever som gått på SHA och gett dem en skjuts ut i arbetslivet. När
examensarbetet var i uppstart kontaktade Studio H2 mig och förklarade problemet
som de hade och undrade i fall det kunde vara av intresse inför examensarbetet.
De beskrev sitt problem som att deras profil var osammanhängande, omodern
och tunn. De ville få en röd tråd genom hela designen så att man enkelt kunde se
att det hörde till Studio H2. De ville också att den skulle moderniseras så att det
skulle tilltala fler personer ifrån den yngre delen av målgruppen och visa att de är
en salong som ligger i framkant både när det kommer till den grafiska designen
och när det kommer till trender inom hår. De behövde dessutom fylla ut sin profil
med visitkort då detta inte funnits tidigare.
Anledningen till varför detta arbete blev till examensarbete var att det skulle bli
bra träning inför framtiden då man ska ut i arbetslivet och arbeta med just sådant
här. Det var också en bra grej att ha i sitt bagage och en chans till att skapa
nätverk. Det var också därför det ansågs att det var ett relevant arbete att göra.
Det som kunde komma att göra det svårt var att jag inte var så insatt i hur olika
hårsalongers grafiska profiler såg ut. Dock var detta inget större problem eftersom
det är enkelt att ta reda på och undersöka. Det var också knepigt att fundera ut
hur Studio H2’s grafiska profil skulle se ut för att passa så bred målgrupp som
möjligt, då salongen inte har någon specifik stil eller inriktning, utan ser sig som en
salong som välkomnar alla stilar. Eftersom detta arbete skulle utföras utav endast
en person kunde också det sinka arbetsgången då man bara har sig själv att vända
sig till när det kommer till att fatta beslut.
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar
1.2.1

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att hjälpa Studio H2 ta fram en ny grafisk profil
som ska hjälpa dem att förmedla sin unika stil. Syftet är även att utveckla tidigare
kunskaper kring att skapa en grafisk profil, samt att arbeta mot en kund.
1.2.2

Mål

Målet med detta examensarbete är:
• Skapa en ny och modernare grafisk profil till Studio H2 och göra den mer
sammanhängande.
• Få mer kännedom hur det är att arbeta mot en kund
• Personlig utveckling och möjligen nya erfarenheter.
1.2.3

Frågeställningar

Frågeställningarna som examensarbetet grundar sig på:
• Vilken unik stil vill Studio H2 förknippas med?
• Hur förmedlar man Studio H2s unika stil med hjälp av Grafisk Design?

1.3 Avgränsningar
Detta arbete begränsandes genom att endast göra om de viktigaste delarna i Studio
H2s grafiska profil. Det begränsades även från att göra om någonting på deras
hemsida, då jag inte varit inriktad mot webb. De delar som ansågs vara viktigast
för Studion var följande:
• Logotyp
• Visitkort
• Prislista

1.4 Disposition
Rapporten inleds med den teoretiska bakgrunden för att läsaren ska kunna få en
uppfattning om vad alla termer, som kan förekomma i rapporten, innebär och få
en svag kunskap kring de olika delarna. Följande kommer sedan metod,
genomförande, designprocessen, resultat och analys och slutligen diskussion och
slutsatser.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Grafisk profil
I stort sätt alla företag har en medveten eller omedveten identitet som de
förmedlar till sina kunder. En identitet är den bild som omvärlden har på ett
företag. Identiteten kan vara svag, negativ, stark, positiv eller kanske bara neutral.
Den uppstår såklart genom den kontakt som kunden har med företaget och
grundar sig på hur de upplever representanter därifrån, besökslokaler, visitkort,
annonsering, korrespondens och hemsida mm.
Väldigt stor del av ett företags identitet grundar sig på den visuella delen som vi
kallar för grafisk profil. Den grafiska profilen kan alltså bestå av allt ifrån logotyp,
affischer, visitkort till hemsida och broschyrer. Kommunicerar den rätt saker, är
den ogenomtänkt eller bristfällig och försvinner in i mängden? Då är den
förmodligen ingen bra profil som lockar nya kunder. Om man däremot har en
genomtänkt och målmedveten profil kommer det att löna sig framöver.
(Logofabriken.se 2012)

2.2 Färger
Någon gång i livet ställer sig alla frågan; vad är färg? Svaret på detta är
förmodligen inte det man vill höra, men färg är faktiskt egentligen ingenting. De
finns inte. Färg och kulörer är bara något som finns i vårt huvud och uppstår när
ljus med olika frekvenser uppfattas av ögat. (Johansson, K, Lundberg, P. Ryberg,
R. 2008 Grafisk kokbok 3.0)

2.2.1

CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Black

CMYK är ett subtraktivt färgblandningsläge som består utav fyra färger. Blå, lila,
gult och svart. Vad man menar med att det är subtraktivt är att det kommer bli
mörkare och mörkare ju fler färger du blandar ihop. På grund av detta används
CMYK oftast när du ska ta fram trycksaker.

Figur 1. Subtraktivt färgblandningsläge.
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En positiv sak med CMYK är att du kan använda dig utav en ”rich black” när du
ska trycka någonting. I vanliga fall definierar man färgen svart som 0%C, 0%M,
0% Y och 100%K och då skriver din skrivare ut den vanliga svarta färgen som
vanligt. Om du däremot ska göra en stor fet rubrik kan du använda dig utav ”rich
black” som ger dig svartare än svart. Denna får du fram genom att lägga till lite av
de andra färgerna i blandningen som ger en djupare ton.

2.3 Typografi
Typografi är faktiskt ingenting som är nytt. Redan för många tusen år sedan fanns
det folk i Mesopotamien och Egypten som använde sig utav så kallad kilskrift.
Detta är det äldsta skriftsystemet man hittat som bara bestod utav raka streck och
var från ca 3000 f Kr. Idag ser vår typografi lite annorlunda ut och utbudet bland
typsnitt är enormt, vilket kan vara både bra och dåligt för oss. När man står inför
ett val där man ska välja typsnitt måste man tänka på att det ska passa tillsammans
med budskapet och layouten för att bli så tilltalande som möjligt.
(Expowera.se 2012)
2.3.1

SANSERIFER

Sanserifer lämpar sig bra på affischer och reklambudskap som ska läsas på längre
avstånd och passar bra in i rubriker, kortare texter och bildtexter. Detta
teckensnitt har en enkel bokstavskonstruktion och passar därför in på kortare
textstycken. Detta teckensnitt kom först under förra seklet och var tänkt att
ersätta all annan typografi, men det misslyckades eftersom att sanseriferna inte är
lättlästa i längre textstycken. Se figur 7.(Hellmark, C. 2006)

Figur 2. Sanserifer.

2.4 Rytm och balans
När man surfar in på en webbsida eller kollar på en trycksak kan man med en gång
avgöra om innehållet är lätt att ta till sig eller inte. Är det en sida helt utan harmoni
som har för många objekt som spretar åt alla håll och som stör vårt öga saknas det
antagligen rytm, balans eller linjering.

8

Teoretisk bakgrund

Begreppet rytm innebär att man som mottagare ska kunna känna igen sig på
hemsidan vilken undersida du än är inne på. Formspråket ska alltså upprepas på
alla sidor för att vi som användare ska känna rytm. Detta inger trygghet.
Balans är något som våra ögon strävar efter och vi har ganska svårt att acceptera
att det är obalans i saker. Olika element bör alltså vara i balans så att helheten inte
väger över för mycket åt ett håll. Det är därför viktigt att inte använda sig utav för
många tunga element. (edu.ikd.hik.se 2013)

2.5 Gestaltlagar
Vi människor har en tendens att vilja ha ordning och struktur på saker runt
omkring oss för vår hjärna är utrustad med ett slags ordningssinne som gör att vi
alltid försöker skapa helheter och meningsfulla gestalter. När man jobbar med
design finns det därför så kallade gestaltlagar att ta hänsyn till för att anpassa
layouten så att hjärnan inte behöver ordna upp det själv. (edu.ikd.hik.se 2013)

2.5.1

Närhetens lag

Närhetens lag berättar att saker som hör ihop ska även placeras ihop. Om det
finns två bilder som hör till samma område läggs de bredvid varandra och längre
ifrån resterande bilder. På så sätt skapar de samhörighet och distanserar sig ifrån
de andra bilderna. Man bör också hålla avståndet mellan bild och tillhörande text
ganska litet så att man kan känna att bilden och texten hör ihop. I figuren här
nedan upplever vi att blommorna uppe till höger hör ihop eftersom de ligger nära
varandra. (edu.ikd.hik.se 2013)

Figur 3. Närhetens lag.
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2.5.2

Likhetens lag

Likhetens lag berättar för oss att sådant som ser likadant ut hör ihop. Detta kan
man använda sig av när man ska göra mottagaren uppmärksammad på
återkommande information, som exempelvis länkar till en webbplats, ikoner för
att spara, skriva ut osv. Genom att förstärka samhörigheten tydliggör man ett
samband. I figuren här nedan upplever vi det som att de rosa blommorna hör
samman eftersom de ser likadana ut. (edu.ikd.hik.se 2013)

Figur 4. Likhetens lag.
2.5.3

Slutenhetens lag

När vi omsluter objekt med hjälp utav en ram eller en tonplatta använder vi oss
utav den här lagen. De objekt som ligger innanför ramarna eller inom tonplattan
uppfattas som en gemensam enhet. På det här viset kan man exempelvis avskilja
sidhuvud respektive sidfot med hjälp av avgränsningslinjer eller tonplattor. Det
som hör ihop innehållsmässigt bör därför även höra ihop formmässigt. Som ni
kan se i figuren här nedan upplever vi att blommorna på tonplattan hör ihop med
varandra. (edu.ikd.hik.se 2013)

Figur 5. Slutenhetens lag.
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3 Metod
De frågeställningar som låg till grund för arbetet var:
• Vilken unik stil vill Studio H2 förknippas med?
• Hur förmedlar man Studio H2s unika stil med hjälp av Grafisk Design?
För att få svar på mina frågeställningar valde jag att boka ett möte med Studio H2
för att få höra deras åsikter kring deras nuvarande profil och önskemål kring deras
nya. Vilken stil är det dem vill förknippas med? Jag valde även att utföra en
konkurrensanalys för att kolla hur andra salongers logotyper ser ut, vad som är
trendigt för logotyper just nu och för att få inspiration. Dessutom genomfördes
tre intervjuer med tre personer som har några år på nacken inom branschen.

3.1 Urval till konkurrensanalys
När jag valde vilka företag jag skulle kolla lite närmare på utgick jag ifrån tre
kriterier.

De ska komma ifrån Sverige. Eftersom att Studio H2 är en frisörsalong i Sverige
valde jag att endast kolla på svenska salonger och företag då det kan förekomma
kulturella skillnader ifall jag skulle kolla på utländska företag.

De ska ha en hemsida. De var tvungna att ha en hemsida som man enkelt och
snabbt kunde navigera sig till för att kolla på deras grafik och information.

De ska ta emot kunder av båda könen. Eftersom att Studio H2 tar emot
kunder utav båda könen och i alla åldrar är det bra ifall mina undersökta salonger
också gör det då det kan finnas skillnader i designen om man endast riktar sig mot
ett kön eller en ålder.
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3.2 Datainsamlingsmetod
För att kunna besvara mina frågeställningar och hitta information kring de olika
frisörsalongerna och övrig information har jag använt mig utav olika metoder.

Observation. Jag har observerat Studio H2’s gamla grafiska profil för att få
förståelse över vad det är de behöver ha hjälp med och hur man kan förbättra den.
Jag har även observerat två frisörsalonger för att hitta gemensamma drag och
trender plus att jag har observerat ett företag utanför branschen.

Litteraturstudie. Jag har letat upp företagen i konkurrensanalysen på internet och
genom deras hemsidor observerat hur de framstår och hur deras grafiska element
hjälper dem att förmedla deras stil. Jag har även läst och lånat böcker gällande
Grafisk design, typografi och färglära.

Intervjuer. Jag har genomfört fyra intervjuer inför examensarbetet. En intervju
med Studio H2 för att få reda på vad deras åsikter är kring deras gamla profil och
deras önskemål kring den nya. Sedan har även intervjuer genomförts med en egen
företagare inom branschen, en frilansande grafisk formgivare och illustratör och
Vd:n på Kompago.

4 Genomförande
4.1 Observation
Tidigt i arbetes uppstart observerade jag Studio H2s grafiska profil för att komma
underfund med vad det var som de behövde hjälp med och få en inblick i vad
kunderna uppfattar studion som. Då studion inte hade så mycket material sedan
innan fick jag titta på de delarna som de hade och lägga ganska stor tid på att
observera deras hemsida.
Utöver att observera Studio H2 har jag även gjort en konkurrensanalys där jag har
tittat närmare på två frisörsalonger och ett företag utanför branschen.
Kalufsmakarn i Jönköping, Perry’s frisörsalong i Jönköping och Nivea. Då jag inte
haft någon direkt tillgång till deras grafiska profiler har jag även här fått utgå
mycket ifrån deras hemsidor och produkter. Saker som jag har tittat på har varit
logotypen, vad de använder för färger och hur man tolkar deras grafiska design.

4.2 Litteraturstudie
Genom internet har jag kunnat genomföra mina observationer på de olika
företagen, men jag har även använt internet som ett ställe att leta information och
inspiration. Till den teoretiska bakgrunden har jag även använt mig utav böcker
som handlat om grafisk design och typografi.
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4.3 Intervju med Studio H2
Intervjun med Studio H2 genomfördes över telefon och var upplagt på så sätt att
jag ställde mina frågor till dem och de gav mig svar. Tidigare hade även frågorna
mejlats ut för att de skulle få lite tid på sig att tänka på svaren. När intervjun var
över skickades även svaren över mejl för att jag skulle ha enkel tillgång till dem
utan att behöva fråga studion om det igen.

4.4 Intervjuer med branschmänniskor
När jag skulle intervjua mina branschmänniskor kontaktade jag ett större antal till
min intervju. Resultatet av detta blev tre personer. En som driver eget företag
inom branschen och är bosatt i Malmö, en frilansade grafisk formgivare och
illustratör och bosatt i Jönköping och slutligen Vd:n på Kompago i Jönköping.
Alla intervjuer skedde över mejl och bestod utav 4 simpla frågor som ni hittar i
bilaga 7.

4.5 Grafisk profil
När jag har skapat den grafiska profilen har jag på de olika delarna alltid börjat
med någon form utav mindmap eller lista på vad som är viktigt att få med. Dessa
mindmaps har innehållit allt ifrån ord, ikoner och näst intill små skisser har också
kunnat förekomma. När jag har känt att hjärnan är tom på fler idéer har jag spånat
vidare och skissat upp fullständiga idéer som sedan antingen utvecklas till nya
idéer eller går vidare till ”produktion” som jag kallar det. Mitt sätt att göra saker
brukar oftast vara ganska rörig. Jag gör en mindmap, skissar lite, får nya idéer,
skissar lite till och sedan gör jag alla dessa idéer till färdiga saker för att se ifall det
fungerar eller inte och utefter det bestämmer jag mig för vad jag ska använda mig
utav och jobba vidare på.
När jag väl har bestämt mig för vilka idéer som är värda att satsa på och efter att
ha fått in svar på intervjuerna så tar det inte så lång tid för mig att komma fram till
ett slutresultat. Hade jag själv fått bestämma så hade jag nog aldrig fått en
slutprodukt, för jag jobbar gärna för mycket på saker ibland. Men tillslut måste
man sätta stopp för sig själv och nu hade jag dessutom en kund att ta hänsyn till.
Det är trots allt kunden som ska vara nöjd med det.
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5 Designprocessen
5.1 Logotyp
När jag tog fram en ny logotyp till Studio H2 fanns det en viktig fråga jag ställde
mig.
• Hur skapar jag en ny logotyp som fortfarande kan kopplas med den gamla?
För att svara på den frågan gjorde jag upp en mindmap som ni kan se i figur 6. På
denna mindmapen cirkulerade alla tankar kring ordet frisörsalong och Studio H2.
Vad är det första jag tänker på när jag hör dem orden? Jag börjar direkt tänka på
objekt som sax, hårfön, kam och olika frisyrer. I bakhuvudet fanns också deras
gamla logotyp då de inte ville tappa samhörigheten med den gamla logotypen.

Figur 6. Mindmap.
När jag gjort klart min mindmap började jag fundera över hur man på något sätt
kunde integrera dessa objekt i en logotyp eller om den helt enkelt skulle passa
bättre utan någon ikon alls och bara bestå av namnet Studio H2. Jag bestämde mig
för att jag ville ha med någon sorts ikon som man förknippar med en frisörsalong
eftersom deras namn är otydligt och inte ger en någon som helst bild över vad det
är de arbetar med. Tillslut bestämde jag mig för att saxen var den ikon som var
lättast att jobba med och lättast att integrera i en logotyp och även lättast att
koppla till en frisörsalong. Dock hade jag inte helt uteslutit andra sorters logotyper
och fortfarande grodde den gamla logotypen i bakhuvudet på mig.
Innan jag började skissa på logotypen ville jag få lite inspiration från andra
logotyper. Så jag tog hjälp utav internet för att söka fram olika logotyper att bli
inspirerad av. Jag visste inte alls vad för stil jag var ute efter så jag började med att
bara söka på olika logotyper. Tillslut som jag in på en sida som hade gjort om olika
företags logotyper och gjort dem till ”hipster logotyper”, det vill säga att dem hade
gjort om logotyperna för att passa bättre in i nutidens trender inom
logotypvärlden. I figuren här nedan kan du se tre olika alternativ av logotyper som
man kan hitta på hemsidan.
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Figur 7. Inspiration till logotyp.
Jag började skissa lite olika logotyper för att se vad som kunde fungera och vad jag
kunde utesluta. Vad fungerade och vad fungerade inte? När jag kände mig klar
med detta och hade skapat ett stort antal logotyper, tog jag ett steg tillbaka och
överblickade dem. Själv hade jag redan en favorit men beslutet var ju inte bara
mitt. Jag gjorde en liten sortering bland logotyperna, kastade de som absolut inte
skulle fungera och resten skickades till Studio H2 för feedback.

Figur 8. Tre olika förslag på logotyper.
Studion hittade snabbt också en favorit men var lite bekymrade över att den inte
påminde om deras gamla logotyp.
Under tiden som Studio H2 kollade närmare på logotyperna så genomförde jag
min konkurrensanalys där jag upptäckte att det inte alls var smart att använda sig
utav de typiska frisörelementen. De flesta salonger använder sig av en sax eller
liknande och jag ville ju få Studio H2 att sticka ut och samtidigt att deras kunder
fortfarande kunde känna koppling mellan den gamla och den nya logotypen. Så jag
testade att blanda olika element från den gamla logotypen med lite nya element.
Detta blev mycket snyggare enligt mig själv och man kunde fortfarande känna igen
sig i Studio H2s typiska H. Det nya förslaget skickades till studion och de hade
svårt att bestämma sig för vilken de gillade mest, men efter att ha tänkt igenom det
några dagar och efter jag förklarat för dem kring min konkurrensanalys höll de
med mig om att den sista logotypen var den bästa.
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Figur 9. Logotypförslag 2.
Vid den här tidpunkten skrev jag också ihop en kort intervju på fyra frågor som
jag sedan skickade till mina branschmänniskor för att få tillbaka feedback på de
sakerna som jag hade gjort. Utifrån svaren på intervjuerna kunde jag utläsa att jag
var på rätt väg och att processen som jag gått igenom för att nå fram hit hade varit
rätt. Jag fick många bra och användbara tips av mina branschmänniskor som jag
tog åt mig och använde mig utav. T.ex. nämnde min ena branschmänniska att
typsnittet i logotypen var lite för tunt och att man kanske borde göra det lite
fetare. Självklart tog jag tipset och gjorde det lite fetare. Det blev faktiskt bättre.
En annan branschmänniska sa även att man kunde räta upp den vänstra pinnen i
h:et för att det inte skulle kännas som två ätpinnar. Jag funderade över det och
höll till viss del med henne, men då detta är h:et som alla känner igen ville jag inte
ändra på det för mycket. Som ni även kan se i de olika logotyperna har jag använt
mig utav slutenhetens lag. Allting som ligger innanför cirkeln hör ihop och bildar
en enhet.

Figur 10. Slutliga logotypen.
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5.2 Visitkort
När jag började med de fyra visitkorten som skulle göras, hade jag inte en aning
om hur jag skulle göra dem. Det var inte själva utförandet jag hade problem med,
utan mer utseendemässigt.
• Vilka element är viktiga att ha med på ett visitkort?
Jag gjorde upp en snabb lista över saker som jag tyckte var viktiga att ha med. På
den listan hamnade:
• Namn
• Telefonnummer
• E-post adress
• Bild/Illustration på personen i fråga
• Logotyp
Namnet är självklart viktigt att ha med så man vet vem det är man har varit hos.
Telefonnummer så att man kan få tag på personen. E-post adress ifall man har en
fråga som kanske inte är så brådskande. Bild/illustration på personen, oftast kan
det vara lättare att komma ihåg hur personen ser ut än att komma ihåg namnet
och så tycker jag det ger en skön känsla. Logotypen är bra att ha med så man vet
varifrån man fick visitkortet från början.
Till en början satt jag mest och letade inspiration på internet. Det finns många
tusen sidor där man kan bläddra igenom minst lika många visitkort för att bli
inspirerad. Efter hand som jag satt där och bläddrade började en svag bild över
hur visitkortet skulle se ut växa fram. Eftersom studion inte haft några gamla
visitkort hade jag ingenting att gå efter utöver egna tankar, inspirationen från nätet
och vad studion nämnt att de gärna skulle vilja se.
Själva utförandet började med att jag gjorde upp en snabb skiss över hur
visitkortet skulle se ut. Var alla sakerna skulle placeras osv. Logotypen ville jag ha
på baksidan eftersom det inte är den som ligger i fokus just nu, samt strecken för
att få lite rörelse på baksidan. Namn, telefonnummer och e-post adress placerades
ganska nära mitten på vänster sida av visitkorten. Jag valde även att göra en
linjeillustration av personerna att sätta på visitkorten. Denna illustration placerades
på till höger så att man först läser texten och sedan kommer till bilden. Även en
liten sax placerades nere i vänster hörn för att ge balans i framsidan och även för
att ge en svag hint om vad deras yrke är.
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Figur 11. Skiss på ett visitkortsförslag.
När mina visitkort var klara ville jag såklart få lite feedback på dem, så dem
skickades till Studio H2 och de hamnade i min intervju som jag sedan skickade
vidare till mina branschmänniskor. Efterhand som svaren på intervjuerna
droppade in stod det ganska klart att de gillade visitkorten men kom även med
förslag på hur de skulle kunna förbättras. Självklart tog jag åt mig deras
kommentarer och testade att ändra några delar och slutligen hade jag ett färdigt
visitkort som ni kan se i figur 12-15.
Efter att ha fått in svaren på intervjuerna valde jag att ta bort strecken bakom
logotypen då det blev för många objekt på samma visitkort och dem egentligen
inte uppfyllde någon som helst funktion. Istället lade jag till adressen till Studio H2
vilken kan vara bra att ha om man någon gång känner för att gå dit igen. Utöver
detta valde jag att ha det ganska rent.
Jag valde att använda mig utav två olika typsnitt så att det inte skulle bli för många
och för rörigt. Dels använder jag Futura som ger återkoppling till logotypen och så
använder jag även Aracne Regular för att få in en lite mer levande känsla i
visitkorten. Alla slutliga visitkort hittar ni även i bilagorna.

Figur 12. Annes slutliga visitkort.
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Figur 13. Alexandras slutliga visitkort.

Figur 14. Sarahs slutliga visitkort.

Figur 15. Goces slutliga visitkort.

5.3 Prislista
Prislistan ville jag hålla ganska enkel och lättöverskådlig. Jag ville att man enkelt
skulle kunna se vad det skulle kosta om man ville klippa sig. Eftersom priset också
i vissa fall beror på om du har långt eller kort hår ville jag göra det lättare att se
vad det kostar för just dig att gå till studio H2, därför valde jag att lägga små
frisyrsymboler längst upp i högerkanten. På så sätt kan man enkelt följa vilka
priser du kommer hamna på. Ögonbryn och ögonfransar fick även de en egen
symbol så att man slipper läsa igenom hela prislistan innan man kommer förstå
var man hittar priser på dessa saker.
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När jag skulle göra prislistan kollade jag mycket på deras gamla. Både för att få
inspiration och för att veta hur jag inte skulle göra det. Jag försökte också leta upp
andra prislistor på nätet och gå förbi några frisörsalonger för att se ifall de hade
något man kunde kolla på. De flesta prislistor jag hittade hade väldigt mycket
information och det kändes ganska röriga. Det var svårt att snabbt kunna hitta vad
det skulle kosta för just mig att klippa mig eller färga håret där. I figuren här nedan
kan ni se några alternativ som jag kollade på.

Figur 16. Prislistor från andra salonger.
Jag pratade med salongen om deras gamla prislista för att komma fram till vad de
ville förändra med den rent praktiskt. De sa just att det kändes lite halvdant att
behöva läsa allt för att komma fram till vilket pris det är för just dig och att det var
mycket som hände på den. De ville att den skulle vara lite mer enkel och
lättöverskådlig men samtidigt informativ. Jag valde därför att dela in prislistan i 4
olika kategorier. Priser för långt hår, priser för kort hår, priser för ögonbryn och
priser för ögonfransar. Tanken med det var att man skulle känna att ikonerna
hörde samman med raderna med priser med hjälp utav närhetens lag. Dessa olika
kategorier fick sedan en egen ikon som ska beskriva kategorin och göra det lätt för
läsaren att navigera sig på listan. Typsnittet sattes till Futura som är en lättläst
sanserif.
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Som ni kanske minns ifrån den teoretiska bakgrunden är en sanserif ett typsnitt
som ”lämpar sig bra på affischer och reklambudskap som ska läsas på längre
avstånd”. Prislistan här nedanför är även den slutliga prislistan.

Figur 17. Prislista.
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6 Resultat och analys
6.1 Intervju med Studio H2
För att kunna ge svar på mina frågeställningar, genomförde jag en intervju med
Studio H2. Eftersom salongen ligger i Malmö och jag bor i Jönköping
genomfördes intervjun över telefon. Jag har dessutom haft mejlkontakt med
salongen under hela arbetets gång för att kunna visa upp de saker jag har gjort och
få synpunkter.
Jag började med att skriva ihop några frågor till salongen där de kunde berätta lite
om Studio H2 och deras problem med sin grafiska profil, vad de förväntade sig
och vad de ville ha ut av samarbetet. Tid och datum för intervjun bestämdes och
jag skickade frågorna till salongen för att ge dem lite tid på sig att förbereda
svaren. På dagen för intervjun ringde jag upp salongen, vi gick igenom frågorna en
efter en, de pratade och jag ställde följdfrågor. Sedan bad jag dem även att mejla
svaren till mig så att jag skulle kunna gå tillbaka och kolla på dem och ha all min
information samlad på ett ställe.
Det första som skedde i intervjun var att Studio H2 fick berätta om vilka de var.
Sedan ställde jag frågan: Vad är det ni vill ha hjälp med?
Min kontakt på studion svarade då: ”Vi vill ha en grafisk profil som lockar våra
nuvarande och framtida kunder till att komma till just oss. Profilen ska rikta sig till
alla åldrar men visa att vi ligger i framkant inom trender för hår”.
De fick även frågan: Vad är era åsikter kring er nuvarande profil?
Där svarade studion: ” Vår nuvarande profil kopplas för mycket till SHA och då vi

inte längre hör ihop vill vi bli av med detta. Något som funkar i det långa loppet
och som känns professionellt”.
Nästa viktiga fråga som skulle utgöra vilka delar i profilen jag skulle arbeta med
löd såhär: Vilka är de delar som ni har mest användning av?
“Främst har vi användning av ny logotype, något nytänkande men som
fortfarande får kunderna att koppla till vår frisörsalong. Det får dock inte vara för
avvikande från det vi har idag då kunderna ska känna igen oss fortfarande”.
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6.2 Observation Studio H2
Efter att ha pratat med Studion var det uppenbart att de inte tyckte deras grafiska
profil kommunicerade vad de ville. De ville vara moderna och ungdomliga, men
med det material de hade kommunicerades inte detta. Deras logotyp kändes för
mig och för många andra mer som en japansk restaurang än en frisörsalong och
när de har gett logotypen gloweffekt på hemsidan, kändes det väldigt hemsnickrat.
Utöver hemsida och logotyp fanns det inte mycket annat material att utgå ifrån, de
hade inga visitkort och inga broschyrer, dock hade de en prislista. Men även denna
behövdes uppdateras. I figurerna här nedan kan ni se deras logotyp, hemsida och
prislista.

Figur 16. Studio H2s logotyp.
Som ni kan se i figur 16, känns Studio H2s logotyp mer som en restaurang än en
frisörsalong. H:et ser ut som ätpinnar och den har överlag en japansk känsla över
sig. Även om logotypen inte kommunicerade vad Studio H2 ville, så var det viktigt
att kunderna kunde känna igen sig i den nya logotypen och därför ville jag på
något sätt försöka få bort den japanska känslan ifrån logotypen och ta med något
element från den gamla till den nya.
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Figur 17. Studio H2s hemsida.
Studio H2s hemsida var ett av deras största problem enligt dem själva. Den hade
inte alla funktioner de ville och den såg absolut inte ut som de ville. På hemsidan
ser deras logotyp lite mjukare ut än om man bara kollar på logotypen för sig, men
effekten bakom gör att den ser väldigt hemmagjord ut. Studio H2 använder sig
väldigt mycket av färgen orange. Att de använder sig utav samma färg genom hela
hemsidan är bra, för det ger en känsla av att allt hör samman och inger även
trygghet för användaren. Hemsidan har även en bra balans och rytm. Menyn ligger
väldigt långt ut till vänster men det vägs upp genom den lilla raden med text längst
ner till höger, vilket gör att sidan inte tippar över åt något håll.
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Figur 18. Studio H2s prislista.
Här ovanför kan ni även se Studio H2s nuvarande prislista. Det som skulle kunna
ändras på den är att istället för KR skriva tecknet :- för att undvika att förväxla
bokstäverna med siffror. Det skulle även kunna gå att ändra så att det som har
med ögonbryn och ögonfransar att göra ligger sist eller först i listan så att man inte
blandar in det bland allt som har med huvudhåret att göra.
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6.3 Konkurrensanalys
6.3.1

Kalufsmakarn

När man klickar in sig på kalufsmakarns hemsida får man direkt en känsla av att
de är en relativt modern frisörsalong som hänger med inom trender. Inte bara
trender inom frisyrer och hår utan också inom sociala medier. Detta grundar jag
på att de har facebook, instagram, pinterest och youtube kanaler att utrycka sig
genom och detta visar enligt mig att man är villig att ge sig ut på de ställen man
behöver för att hitta sina kunder. På grund av detta tror jag även att deras
kundkrets är något av en yngre generation, att de riktar sig lite mer mot ungdomar
och yngre vuxna än vad de gör mot äldre människor.

Figur 19. Kalufsmakarns hemsida.
Under fliken frisyrer har kalufsmakarn lagt upp ett stort antal av alla frisyrer de har
gett sina kunder för att man ska kunna gå in och kolla på deras verk. Detta tycker
jag är en bra grej att ha med på hemsidan, då kunden själv kan gå in och kolla på
frisyrerna för att kunna se salongens kompetens och kanske hittar man någon
frisyr man själv skulle vilja ha.
På hemsidan har de även en boka-tid-flik där man som kund kan registrera sig för
att kunna logga in och boka tid samt avboka. Denna funktion är väldigt bra att ha
på hemsidan då fler och fler drar sig för att lyfta på luren och ringa. Det är
dessutom smidigt att kunna gå in här om man av någon anledning inte kan ringa
till salongen under deras öppettider.
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Figur 20. Kalufsmakarns logotyp.
Kalufsmakarns logotyp som ni ser i figur 20, består utav texten kalufsmakarn
hårdesign och en ikon som består av en cirkel med ett K för kalufsmakarn och en
sax. Då detta var den första salongen jag tittade på tänkte jag inte så mycket på att
de hade en sax i logotypen, för det var ju så jag också hade tänkt från början. Att
saxen beskriver ju bäst vad det är dem håller på med.
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6.3.2

Perrys frisörsalong

När man kommer in på Perry’s frisörsalongs hemsida möts man av mycket färg
och många bilder. Det man först dras till är de orangea rutorna om extra pris på
klippning och extensions. Rutorna har en skarp orange färg av just den
anledningen att fånga kundens uppmärksamhet och locka dem till salongen med
sina extra bra priser. De orangea rutorna gör att man förstår att texten i dem hör
samman med varandra och inte hör till resterande texten ute till höger. De har helt
enkelt använt sig utav slutenhetens lag. Denna färg används också på andra ställen
på hemsidan och är en av de saker som Perry’s och kalufsmakarn har gemensamt
och även Studio H2 använder sig utav den orangea färgen.

Figur 21. Perry’s frisörsalongs hemsida.
Det finns en bild, av de fem som dyker upp först, som drar åt sig lite mer
uppmärksamhet än de andra och det är bilden med den unga tjejen. Med tanke på
denna bild tar jag förgivet att Perry’s likt kalufsmakarn söker sig till en yngre
målgrupp. Om man, fortfarande på samma sida, scrollar ner lite grann får man syn
på en bild där de visar en bild inne i salongen på sin barnvänliga hörna. Detta
säger såklart att föräldrar som har barn på några år även är välkomna hit.
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På hemsidan har de även en flik med priser vilket jag tycker är bra. Då kan kunden
gå in själv på hemsidan och kolla priserna för att sedan bestämma om det ligger i
ens prisklass. På så sätt slipper man kontakta salongen och fråga om priser för att
sedan kanske behöva tacka nej för att det är för dyrt för ens ekonomiska situation
för tillfället eller liknande. Prislistan skulle jag dock vilja ändra om lite i så att
allting som har med håret på huvudet att göra kommer först och ögonbryn och
fransar kommer sist då detta inte är det vanligaste att göra på en frisörsalong.
Även hos Perry’s kan man boka och ställa frågor genom deras hemsida och detta
är självklart bra. Som jag nämnde ovan är det bra så att man alltid har en möjlighet
att boka ifall man av någon anledning inte kan kontakta salongen under
öppettiderna eller om man har en fråga som inte är brådskande.

Figur 22. Perry’s frisörsalongs logotyp.
Perry’s frisörsalongs logotyp som ni ser i figur 22, består utav texten Perry’s
frisörsalong och en ikon med en sax och en kam. Det var först när jag såg denna
logotyp som jag började fundera. Alla mina logotypförslag som jag hade skissat
upp innehöll antingen en sax, kam eller bara text. Jag började ifrågasätta mina egna
förslag, för om dessa två som jag kollat närmare på båda har en sax, då borde
kanske inte jag ha det. Meningen är ju att man ska sticka ut från mängden och inte
bara vara en i den.
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6.3.3

Nivea

Nivea är ett av alla de företag som har gett sig på att använda sig utav en förenklad
logotyp. Färgen på logotypen har alltid varit densamma men den nya formen på
logotypen som är tagen ifrån Niveas små krämburkar gör att varumärket får högre
igenkänning och det blir lättare för kunderna att hitta Niveas produkter i hyllorna.
I figur 23 kan ni se Niveas gamla respektive nya logotyp. Förut var Niveas logotyp
inte allt för långt ifrån deras nya, den var rektangulär istället för runt och hade lite
silvriga kanter. Färgen är densamma som idag och det är även typsnittet. Men
eftersom logotyptrenderna pekar mot enklare och enklare logotyper och grafiska
element krävs det ibland en uppdatering. När det dessutom finns så mycket olika
produkter ute på marknaden krävs det att man följer med i utvecklingen och tar
med sig sina kunder när man ändrar på logotypen och därför är igenkänningen
viktig. Detta har Nivea gjort bra då de använde sig utav sin gamla krämburk som
folk automatiskt kopplar till Nivea och då den funnits så makalöst länge på
marknaden.

Figur 23. Niveas gamla vs. nya logotyp.

Figur 24. Relationen mellan Niveas krämburk och nya logotyp.
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6.4 Intervju med frilansande grafisk formgivare och
illustratör.
När min första intervjuperson fick se och blev ombedd att beskriva hur hon
uppfattade Studio H2s gamla logotyp svarade hon såhär: ”Den känns som att den
vill vara tuff, modern och ungdomlig men den är lite hård och spretig och mer 90tal än 2013. På hemsidan ger den lite mjukare känsla i de färgerna och
gloweffekten bakom. Men det ger den också lite hemsnickrat, inte så proffsigt
utseende.”
Hon svarade även att hon trodde Studio H2 ville förknippas med en stil som var
modern, ungdomlig och trendig.
När Frida Axell fick frågan: ”Beskriv kortfattat hur du skulle hjälpa Studio H2
förnya sin profil, hur skulle den processen se ut?(Från första kontakt till slutfört
arbete), gav hon till svar en lista på 4 punkter.
• Boka in ett möte. Vilka är de? Vad står de för och hur vill de uppfattas?
• Analysera. Vad kommunicerar deras profil idag? Vad vill de kommunicera
och vad fattas för att nå dit?
• Idéarbete. Skissa på nya förslag och presentera skisserna för kunden.
• Färdigställa arbetet utifrån den feedback man fått på skisserna.
Hon fick även chansen att ge feedback på mina idéskisser på logotyp och visitkort.
Såhär sa hon om logotypen: ” Loggan känns helt klart fräschare och modernare.
Enkel och stilren. Namnet STUDIO H2 ser litet och tunt ut och försvinner lite i
förhållande till H:et. Kanske prova att göra STUDIO H2 större eller fetare stil och
H:et mindre.”
Visitkortet som hon fick se tyckte hon var fint och streck-illustrationen gav en
känsla av hår. Hon tyckte dock det var otydligt ifall tjejen på bilder var glad eller
hade ont. På framsidan av visitkortet tyckte hon att jag skulle plocka bort de tunna
linjerna då det skulle bli lite stilrenare och att jag skulle tänka på att inte ha för
många olika typsnitt.
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6.5 Intervju med Vd:n på Kompago
Vd:n fick även han frågan vad han tyckte om Studio H2s logotyp och han svarade
såhär:”	
  Grundtanken med det grafiska arrangemanget tycker jag är rätt ok.

Men H:et känns ofärdigt – jag vet att det skall vara lite rufft, men utförandet känns
inte helt klart. Placeringen av 2:an kan vara lurig vad gäller läsbarheten i små
storlekar. Finns det någon symbolik i H:et? – framgår i så fall inte.”
Han trodde att Studio H2 ville förknippas med en stil som var modern och lite
edgy. Att dem söker kunder som vågar korsa gränser.
När jag ställde frågan: ”Beskriv kortfattat hur du skulle hjälpa Studio H2 förnya
sin profil, hur skulle den processen se ut?(Från första kontakt till slutfört arbete),
svarade han med 6 olika punkter.
• Inledande workshop med alla ägare och anställda.
Här ställer man tusen frågor om vilka de är, vilka de vill vara, vilken
kundkrets man har och vilken kundkrets man vill ha. Hur tror man att
kunderna uppfattar studion och vilka kunder vill man ha?
• Webbenkäter och intervjuer med kunder och potentiella kunder.
• Analys av de konkurrenter som Studio H2 väljer.
• Workshop 2. Redovisning av enkäter, intervjuer och konkurrensanalys.
• All info processas och leder fram till förslag, värderingar och visioner.
• Grafiskt arbete. Moodboards för färger, foton/grafik och typografi. Skisser
på logotyper. Färdigställande.
Han fick även han chansen att ge feedback på mina skisser och så här tyckte han
om logotypen.
”Känns renare och enklare att jobba med, men kanske 2:an skall in i H:et på något
sätt. Typsnittet i första logotypen känns mer edgy. Man kanske ska vara ännu
enklare och renare. Ett runt märke är lättare att applicera på allt möjligt – t.ex.
etiketter för egna produkter, presentkortkuvert mm.”
Visitkortet tyckte han var lite tveksamt och tyckte att det kändes lite för
hemmagjort och inte passade med logotypen riktigt. Han tyckte det var en bra idé
att ha en grafisk bild på sig själv, men att den kanske borde göras på ett annat sätt.
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6.6 Intervju med näringsidkare
När jag ställde frågan kring Studio H2s gamla logotyp svarade hon såhär: ”Den är
väldigt stel, rätt japansk. Om man tittar snabbt så känns det som en
sushirestaurangs logotyp. H:et kunde vara två ätpinnar och tvåan kunde varit en
sushi-bit. Logotypen är väldigt futuristisk”.
Hon beskriver deras unika stil som modern. Kanske en blandning mellan modernt
och lite hippt då hon även hade salongens geografiska placering i åtanke.
När hon fick frågan: ” Beskriv kortfattat hur du skulle hjälpa Studio H2 förnya sin
profil, hur skulle den processen se ut?(Från första kontakt till slutfört arbete), gav
hon 5 punkter som svar.
• Möte. Diskutera personlighet/färg/vad de vill uppnå/målgrupp osv.
• Första utkast. Ha kontakt angående ändringar.
• Andra utkast. Ha kontakt. Fler ändringar?
• Färdigställa produkten.
Hon fick precis som de andra två chansen att ge feedback på mina skisser och
såhär sa tyckte hon om logotypen: ”Mer modern, sushi-faktorn försvinner lite,
men gillar fortfarande inte att h:et ser ut som två ätpinnar, det skulle man kunna
ändra genom att räta upp ena linjen i h:et.”
Visitkortet tyckte hon var bra, men hon tyckte att det saknades en adress dit man
skulle ta sig eller ett växelnummer ifall man inte fick tag i just Anne Karlsson som
visitkortet hon fick se var utsatt till. Hon tyckte även att man kunde flytta in saxen
lite mer och rikta den lite uppåt.
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6.7 Vilken unik stil vill Studio H2 förknippas med?
Studio H2 vill egentligen inte förknippas med någon speciell stil. De välkomnar
alla stilar, i alla åldrar, i båda könen men vill gärna ses som en salong som ligger i
framkant och följer trenderna när det handlar om hår och självklart även deras
grafiska profil. De vill dock locka till sig kunder som är redo att våga göra lite
saker med sitt hår. Att de har lite tuffare stil på något sätt. Att de ses på detta sätt
har jag även fått bekräftat genom mina intervjuer med branschmänniskorna. Där
frågade jag dem vilken stil de trodde Studio H2 ville gå ut med och alla svarade att
de ville framstå som modernt, hippt, ungdomligt och edgy.

6.8 Hur förmedlar man Studio H2s unika stil med hjälp
av Grafisk Design?
Med hjälp utav min första frågeställning kan jag säga att eftersom Studio H2 är en
salong som välkomnar alla stilar och som ligger i framkant när det kommer till
frisyrer förmedlar man deras stil genom att använda sig utav grafiska element som
ligger i tiden. Trendig grafisk design kan man enkelt uttrycka det som. Allt fler
förenklar sina logotyper, färre element och mindre krimskrams. Enkelt och stilfullt
är det som gäller och utifrån svaren på min konkurrensanalys och mina intervjuer
där de tycker att den nya designen ger ett mer modernt intryck än det gamla och
att konceptet ligger mer i tiden tycker jag att jag lyckats kommunicera Studio H2s
unika stil med hjälp av min grafiska design. Självklart finns det alltid vissa saker
som man kan göra förbättra eller göra annorlunda, men det är sådant man får slipa
på helt enkelt. Man ska dessutom inte använda sig utav de typiska frisör-elementen
i Studio H2s profil eftersom det handlar om att sticka ut från mängden.
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7 Diskussion och slutsatser
7.1 Diskussion av designprocessen
Nu när mitt examensarbete är klart och avslutat och jag tittar över hela processen
som jag gått igenom så känns det ganska bra. När jag började med arbetet visste
jag knappt vad jag skulle göra för något och det tog lång tid för mig att komma
igång med själva arbetet. Det är lätt att man fastnar innan man ens har börjat för
att man tänker för mycket på hur man ska göra eller vad man ska börja med. Det
gäller att sätta upp små mål på vägen för sig själv så att man lätt kan hålla koll på
när saker och ting ska vara klara, så slipper man den där paniken när man inte har
någon koll på hur långt man har kommit eller när saker ska vara klara. Det
beskriver väl egentligen min arbetsgång på ett ganska bra sätt om jag ska vara helt
ärlig. Jag är oorganiserad rätt så ofta och gör saker lite hipp som happ och helt
plötsligt inser jag att det är dags för saker att börja bli klara. Dock vet jag ju med
mig själv att jag nästan alltid arbetar bättre under lite press och verkligen pressar
mig själv till att göra saker klart.
Från första början tänkte hade jag svårt att tänka mig att den gamla logotypen de
hade kunde inspirera mig till en ny och jag tänkte inte använda några element
överhuvudtaget från deras gamla profil. Men tillslut blev det så ändå. Efter att ha
genomfört konkurrensanalysen insåg jag att mitt första logotypförslag inte skulle
hålla i längden. Den påminde alldeles för mycket om alldeles för många som redan
fanns på marknaden och man vill ju sticka ut ur mängden och inte vara en i den
bara. Dessutom ville ju Studio H2 ha igenkänning med den gamla logotypen. Den
logotypen som jag skapade blev en blandning utav den gamla och en ny och jag
blev faktiskt väldigt nöjd med den. Den känns som en bra representation av
Studio H2 och kunderna kan fortfarande känna igen sig i logotypen vilket var ett
viktigt kriterie för Studio H2.
När det kom till visitkorten så fanns det inga gamla visitkort att kolla på och
inspireras av. Visitkort tycker jag borde vara en viktig del utav Studio H2s profil
och det höll dem även med mig om. När jag gjorde visitkorten funderade jag ett
tag över hur jag ville att dem skulle se ut och jag kom ganska snabbt fram till detta.
Personligen tycker jag att ett visitkort ser mer inbjudande ut ifall man har en bild
på personen i fråga och det gör även att jag lättare kommer ihåg vem det tillhörde
och varifrån jag fick det. För om jag bara får ett kort med ett namn på så är
sannolikheten väldigt stor att jag har glömt bort vem människan är inom en vecka.
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Det jag skulle kunna ha gjort annorlunda dock är att jag kunde lagt ner mer tid på
att testa olika sorters illustrationer och bett om att få bättre bilder utav personalen
på Studio H2. De bilderna jag fick utgå ifrån fick jag plocka från deras hemsida
och var inte av bästa kvalité. Jag tycker ändå att en linjeilllustration passar bra in i
detta sammanhang för jag ville inte att all fokus skulle ligga på bilden, vilket jag
tror det lätt hade blivit om man gjort en mer avancerad illustration av personerna.
Informationsmässigt tycker jag att det oftast räcker med namnet, telefonnummer
och en mejladress. För mycket information hade bara varit jobbigt för ögat, men
nu när det är ganska stora vita ytor runtomkring blir det skönt för ögat.
Studio H2s gamla prislista tyckte jag kändes lite rörig och det hände väldigt
mycket på den. Så den ville jag förenkla och göra det lättare för kunden att hitta
sitt eget alternativ. Jag tyckte inte att en prislista kändes så roligt att göra och
trodde inte det gick att göra på så många sätt, men när jag väl satte mig ner och
skulle göra den så ändrade jag snabbt åsikt. Det finns många, många sätt man kan
göra och jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att få ut bästa resultat.
Men till slut handlar det bara om att slita sig loss och testa. Testa, testa och testa.
För tillslut så får man den där snilleblixten som man väntat på och då går det utav
bara farten. En sak som jag hade velat ändra är dock symbolen för det korta håret.
Som den ser ut nu, ser det ut som en tjej som har page. Men man får inte glömma
bort att Studio H2 även tar emot killar och jag tror inte att killar hade känt sig
hemma i den kategorin då det är för långt hår för de flesta killar.
Jag valde också att genomföra intervjuerna med mina branschmänniskor efter att
jag gjort färdigt alla delarna för att se om de kunde ge mig lite kritik och förslag på
vad jag kunde ändra och göra bättre och det blev det också. Efter att ha fått deras
åsikter fanns det saker jag kunde ändra för att uppnå ett bättre resultat och jag är
glad att jag gjorde det i den ordningen. Annars hade jag kanske suttit med färdiga
produkter som var jättedåliga och aldrig skulle fungera på riktigt.

7.2 Metoddiskussion
Det jag ville få ut av mitt examensarbete vad att utveckla och förnya mina
kunskaper kring att skapa en grafisk profil och att arbeta mot kund. Dessutom
ville jag såklart också hjälpa Studio H2 med att få sin grafiska profil uppdaterad.
Med hjälp av mina metoder känner jag att jag har kunnat ta fram material som
både jag och kunden är nöjda med och genom konkurrensanalysen har jag kunnat
få Studio H2 att sticka ut från många andra frisörsalonger samt att behålla sin
tillbakakoppling till den gamla logotypen. Den enda metoden jag hade något
problem med var att hitta branschmänniskor som hade tid för en intervju. Men
tillslut hittade jag några som kunde ställa upp och det löste sig trots allt.
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7.3 Slutsatser och rekommendationer
Slutligen vill jag säga till alla som vill arbeta mot kund med grafiska profiler eller
liknande att bara köra. Man lär sig mycket av att arbeta mot kund och man inser
då att det är inte bara mina egna personliga åsikter som räknas, utan kunden har
väldigt mycket att säga till om. Se till att ha tät kontakt med din kund för att
undvika att behöva göra om allt från början för att kunden inte har fått säga sitt
innan. Mitt arbete som jag har utfört skulle kunna utvecklas ännu mer, man skulle
kunna bygga på med prisbroschyrer som kunderna kan ta med sig hem och kanske
till och med en bok med olika frisyrer som dem kan välja mellan. Dessutom skulle
deras hemsida kunna uppdateras eller göras om helt. Men då hade det genast blivit
dubbelt så stort arbete.
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9 Bilagor

Bilaga 1
Annes slutliga visitkort
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Bilaga 2
Alexandras slutliga visitkort
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Bilaga 3
Sarahs slutliga visitkort

41

Bilagor

Bilaga 4
Goces slutliga visikort
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Bilaga 5
Färdig prislista

43

Bilagor

Bilaga 6
Intervjufrågor
Berätta lite om Studio H2.

Vad är det ni vill ha hjälp med?
Vad är era åsikter kring er nuvarande profil?
Vilka är de delar ni har mest användning för?
Vilken stil är det ni vill förmedla? (Rockig, modern, punk, bröllop, barn eller allt?)
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