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Abstract 
In this report, we have examined how to make a re-design of a logotype and how 
to express the words of value of the graphic material. We got an assignment from 
Hollies Reklambyrå to re-design Hud & Hälsocenter’s original logotype and 
graphic material. It is not unusual that companies do not understand how 
important it is that one's visual identity is updated and expresses what you stand 
for. Because it can cost a lot to replace the existing graphic identity many 
companies hesitate to do so. However, one can earn back the money through a re-
design because then you express your message in a better way and can reach new 
customers. 
 
The purpose of this work is to enhance Hud & Hälsocenter’s identity that focuses 
on well-being in both on the inside and outside. The target group should feel safe 
and experience a warm embrace. We broke down the purpose of the following 
questions: 
 

• How to conduct a re-design of a logo? 
• How to express Hud & Hälsocenter’s words of value in a new graphic 

material? 
 
The methods we used to answer the questions were interviews with the Hollies 
Reklambyrå and Hud & Hälsocenter. Then we conducted a literature review, 
analysis of competitors and a design process. During the design process, we 
received feedback from three referees. 
 
The implementation of our methods and with a solid theoretical background, we 
could express Hud & Hälsocenter’s words of value in the Result, in a new graphic 
material. We have developed a new logotype, business card, letterhead and design 
of a website. 
The conclusions we have reached is that there is no specific procedure in a re-
design of the logotype as it can differ between different assignments and 
designers. The main thing is that the changes made do not contradict the message 
you want to convey, but instead reinforces the Hud & Hälsocenter’s words of 
value. It requires several components in the graphical material to convey the 
words of value to the target group. Only one component may not reflect all on its 
own. 
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Sammanfattning 
I den här rapporten har vi undersökt hur man genomför en re-design av logotyp 
och hur man kan förmedla kärnvärden genom grafiskt material. Vi fick i uppdrag 
ifrån Hollies Reklambyrå att re-designa Hud & Hälsocenters ursprungliga logotyp 
samt grafiskt material. Det är inte ovanligt att företag inte förstår hur viktigt det är 
att ens grafiska profil är uppdaterad och förmedlar det man står för. Eftersom det 
kan kosta en del att byta ut den befintliga grafiska profilen så är många företag 
tveksamma inför det. Dock kan man tjäna igen de pengarna genom en re-design 
då man på ett bättre sätt lyckas förmedla sitt budskap och nå nya kunder.  
 
Syftet med arbetet är att förstärka Hud och Hälsocenters identitet som fokuserar 
på välmående både i det yttre och det inre. Målgruppen ska känna sig trygg 
samtidigt som de ska uppleva ett varmt omfamnande. Vi bröt ned syftet i följande 
frågeställningar: 

•    Hur kan man genomföra en re-design av en logotyp?  
•    Hur kan man förmedla Hud och Hälsocenters kärnvärden i ett nytt grafiskt 

material? 
 
De metoder vi använde oss av för att besvara frågeställningarna var att genomföra 
intervjuer med Hollies Reklambyrå och Hud & Hälsocenter. Sedan genomförde vi 
en litteraturstudie, konkurrensanalys och designprocess. Resultatet från 
designprocessen fick vi feedback på från tre referenspersoner. 
 
I genomförandet av våra metoder och med en gedigen teoretisk bakgrund kan vi i 
resultatet förmedla Hud & Hälsocenters kärnvärden i ett nytt grafiskt material. Vi 
har tagit fram en ny logotyp, visitkort, brevpapper samt design på hemsida.  
 
De slutsatser vi har kommit fram till är att det inte finns något specifikt 
tillvägagångssätt i en re-design av logotyp då det kan skilja sig mellan olika 
uppdrag och designers. Huvudsaken är att de förändringar som görs inte talar 
emot det budskap man vill förmedla utan istället förstärker kärnvärdena. Det krävs 
flera delar i det grafiska materialet för att förmedla kärnvärdena till målgruppen. 
Endast en komponent kan inte spegla alla på egen hand.   
 

Nyckelord 
Kärnvärde, grafiskt material, re-design, varumärke, brief, logotyp, visitkort, 
brevpapper, hemsida, design.
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1 Inledning 
Som avslutning på våra treåriga studier vid Tekniska högskolan i Jönköping med 
inriktningen grafisk design har vi genomfört ett examensarbete på 15 
högskolepoäng. Vi har undersökt hur man går till väga i en re-design av logotyp 
samt hur man förmedlar ett företags kärnvärden i ett grafiskt material. Genom 
reklambyrån Hollies har vi fått i uppdrag att ta fram ett nytt grafiskt material till 
företaget Hud & Hälsocenter. Vi har avgränsat oss till att enbart göra förslag på 
logotyp, visitkort, brevpapper och design på en hemsida.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Hud & Hälsocenters startades 1986 och deras nuvarande grafiska profil stämmer 
inte överens med Hud & Hälsocenters genuina varumärke.  

För att målgruppen ska känna igen företaget i alla kanaler är det viktigt att man har 
en enhetlig grafisk profil och förmedlar det budskap företaget vill förmedla och 
stå för. Det händer att företag inte förstår vikten av, och därmed inte prioriterar, 
att ändra sin grafiska profil. Man kan som ägare till företaget vara rädd för att 
företagets varumärkesvärde sänks när man förnyar sig då kunderna i värsta fall 
inte känner igen företaget efter förändringen. Men faktum är att man kan spara en 
hel del pengar i längden av att genomföra förändringen då målgruppen i de flesta 
fall reagerar positivt på en uppfräschning.  
 
I detta arbete kommer vi att ta upp hur man kan gå tillväga för att förnya en 
logotyp, brevpapper, visitkort och hemsida. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att förstärka Hud och Hälsocenters identitet som fokuserar på välmående 
både i det yttre och det inre. Målgruppen ska känna sig trygg samtidigt som de ska 
uppleva ett varmt omfamnande. För att förmedla deras kärnvärden kommer vi 
genomföra en re-design av deras logotyp samt ta fram nytt grafiskt material.  
 

•    Hur kan man genomföra en re-design av en logotyp?  
•    Hur kan man förmedla Hud och Hälsocenters kärnvärden i ett nytt grafiskt 

material 

 

1.3 Avgränsningar 
• Vi kommer inte undersöka vad målgruppen tycker om det nya förslaget 

på grafiskt material. 
• Vi kommer inte trycka de grafiska delarna utan enbart presentera dem 

digitalt. 
• Vi har en tidsbegränsning som gör att vi måste vara klara med 

uppdraget samt rapporten i maj 2014. 
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• I designprocessen kommer vi inte ta någon hänsyn till vad en 
motsvarande re-design av en logotyp samt framtagande av grafiskt 
material skulle kunna kosta.  

• Vi kommer enbart att designa utvalda grafiska delar och inte en 
komplett grafisk profil. 
 

1.4 Disposition 
Den här rapporten inleds med Teoretisk bakgrund där begrepp reds ut och fakta 
förklaras. Därefter följer Metod och genomförande som tar upp vilka metoder 
som används i arbetet och hur de genomförs. I Resultat och 
analys/Designprocessen redogör vi konkret för vad vi har fått fram i detta arbete.  
Här sker även analys av resultatet. Diskussion och slutsatser säkrar att de metoder 
vi använt är relevanta för att besvara våra frågeställningar, samt om resultatet hade 
kunnat bli annorlunda om vi hade använt oss av någon annan metod. Slutligen 
beskriver vi de slutsatser vi kommit fram till. 
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Varumärke 
Ett varumärke är ett löfte, helheten och förväntningarna som finns hos varje kund 
om en produkt, tjänst eller ett företag. En känslosam koppling mellan kunden och 
produkten/företaget skapas. Folk utvecklar en relation och stark lojalitet till 
varumärken. De tror att de är överlägsna andra varumärken på marknaden köper 
dem därför. Bra varumärken kan bygga och stärka ett företag medan ineffektiva 
varumärken undergräver framgång. Det är av stor vikt att bli ihågkommen men 
det blir svårare och svårare för varje dag. Ett starkt varumärke står ut i mängden 
bland andra varumärken. Att få de anställda att förstå att varumärket även 
appliceras och används i praktiken är väldigt viktigt då det finns bevis på att 
företag vars anställda förstår och omfamnar varumärket är mer framgångsrika. 
(Wheeler, 2003) 

2.2 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten är, jämfört med varumärket, det som talar till hjärnan och 
hjärtat, mycket mer påtaglig och riktar sig till sinnena. Den ökar medvetenheten, 
bygger företag och är det visuella och verbala uttrycket hos ett varumärke,. Det är 
den kortaste och snabbaste formen av kommunikation som finns. Man kan se det, 
röra det, hålla det, höra det. Det handlar om allt ifrån konkreta visitkort till 
hemsidor, från marknadsföringskampanjer till skyltning. (Wheeler, 2003) 
 
Varumärkesidentiteten är kraftfull och en tillgång som behöver skötas, ges näring 
och investeras i. Om det görs på rätt sätt så är varumärkesidentiteten en konstant 
påminnelse om varumärkets innebörd. (Wheeler, 2003) 

 

2.3 Brief 
Briefen är en rutinmässig dialog mellan kunden och designern där kunden ges en 
möjlighet att bekräfta samt ge klartecken åt att gå vidare. Det viktigaste är att alla 
beslutsfattare är delaktiga och eniga om målen, positioneringen samt strategin. 
Vanligtvis presenteras briefen under ett möte med alla inblandade och blir ibland 
även utdelad som ett dokument efter presentationen. (Wheeler, 2003) 

 

2.4 Re-design 
I ett projekt som innefattar re-design måste man som designer vara försiktig i 
granskningen av den redan befintliga formen och förstå vad den har haft för 
innebörd för företagets kultur. Det är viktigt att behålla element från 
originalidentiteten och endast omvandla dem till starkare och mer hållbara visuella 
former. En designer kan prova hundra idéer innan man når den slutgiltiga. Det är 
ett väldigt stort ansvar att designa något som med största sannolikhet kommer 
reproduceras hundratusentals gånger och har en livstid på minst tjugo år. Det är 
svårt att skapa en simpel form som samtidigt är vågad, minnesvärd och lämplig i 
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en värld full av visuella intryck som tävlar med varandra, vilket gör det väldigt 
svårt få till ett unikt och annorlunda förslag. Dessutom behöver en identitet kunna 
fungera i flera olika medier.  (Wheeler, 2003) 

 

2.5 Logotyp  
En logotyp är ett eller flera ord i ett bestämt typsnitt som kan vara något förändrat 
eller helt omritat. Logotyper bör inte enbart vara utmärkande, utan även fungera 
under lång tid. Den bör vara läsbar i olika storlekar och fungera i olika kanaler det 
vill säga om den är tryckt på sidan av en kulspetspenna eller på en skylt på en 
byggnad tjugo våningar från marken. De bästa logotyperna är resultat av försiktig 
typografisk utforskning. Formgivare överväger både attributen hos varje enskild 
bokstav samt förhållandet de har till varandra. I de bästa logotyperna är 
bokstäverna omritade, ändrade eller manipulerade i syftet att uttrycka den lämpliga 
personligheten och positioneringen av ett företag. Designern börjar processen 
genom att undersöka hundratals variationer av typografi. Man börjar med 
grunderna, exempelvis om namnet bör vara helt i antingen versaler, gemener eller 
både versaler och gemener. Vidare undersöker designern om typsnittet ska vara 
klassiskt eller modernt, antikva eller kursivt, olika tjocklek, storlekar och 
kombinationer. Därefter manipulerar och skräddarsyr designern logotypen. Varje 
beslut grundar sig på visuella överväganden men även vad typografin i sig 
kommunicerar. (Wheeler, 2003) 

Vanligtvis är logotypen placerad intill en symbol och de två tillsammans kallas 
signatur. De bästa signaturerna har speciella frizoner för att skydda dess synlighet. 
Ett företag kan ha flera signaturer för olika verksamhetsgrenar och med eller utan 
slogan. (Wheeler, 2003) 
 
En logotyp får absolut inte väcka associationer som inte går i enlighet med 
företagsprofilen. Den bör vara lätt att känna igen och lätt att läsa. Den måste 
fungera i stora liksom små teckengrader och i bestämd färg, men även i enbart 
svart. (Bergström, 2012) 
 

2.6 Färglära 
En amerikansk skolbuss i en annan färg än gul är inte längre en skolbuss i våra 
ögon. Som kunder litar vi på igenkänningen i att Coca Cola-burkar är röda och 
postbilar är gula. En person behöver inte läsa texten på en Tiffanys & Co. 
presentbox för att veta vart presenten är köpt. Tiffanys signaturfärg blå sätter 
igång en rad omedvetna intryck hos oss som stämmer överens med företagets 
övergripande budskap och varumärke. I ordningen för visuell perception, läser 
hjärnan först av form och färg innan den läser innehåll. Att välja färg åt en ny 
identitet kräver en grundförståelse för färglära och en klar bild av hur varumärket 
behöver uppfattas och utmärkas. Färg används för att framkalla känslor, uttrycka 
personlighet och stärka associationen till varumärket. Färg kan användas för att 
antingen förena en identitet eller funktion för att klargöra varumärkesarkitekturen, 
till exempel för att urskilja olika produkter eller affärsområden. Formgivare tar 
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fram speciella och unika färger åt varumärkesidentiteten. I ett köp av en produkt 
är 60% baserat på färgen, däremot kan olika färger ha olika betydelser i olika 
kulturer. Därför är det ultimata målet att “äga en färg”, exempelvis så som Coca 
Cola “äger” färgen röd.  (Wheeler, 2003) 

Ofta väljs en företagsfärg ut av formgivaren tillsammans med företagsledningen 
som ska finnas med i alla delar av det grafiska materialet. (Bergström, 2012) 
 
Att använda sig av färger är ett sätt av kommunicera utan ord. Man kan 
exempelvis använda sig av färger för att beskriva sinnestillstånd, egenskaper och 
kulturella uppfattningar. (Leyser, 2012) 

Svart 
När det är total avsaknad av ljus så uppfattar våra ögon färgen svart. Svart har en 
övervägande negativ innebörd och det visar sig i vårt symbolspråk, till exempel 
“svart humor”, “svarta döden” och “svartlista”. Det är en stark färg som har 
många associationer; elegans, sorg, rädsla, blindhet, auktoritet, formalitet och död. 
Svart står även, religiöst uttryckt, för synd och ondska. (Leyser, 2012)  

Vit 
Vitt är rent, obrutet ljus som nästan enbart ger positiva associationer, som till 
exempel godhet, renhet, oskuld, ärlighet, sanning, frihet, välsignelse och 
neutralitet. I vissa kulturer är den sorgens färg till skillnad mot vår västerländska 
kultur då den symboliserar glädje och säkerhet. (Leyser, 2012) 

Blå 
Färgen blå förknippas med andlighet och insikt men för mycket blått kan vara 
deprimerande. Blått motverkar mardrömmar och är svalkande samtidigt som det 
sänker blodtrycket och hjärnaktiviteten. Blått anses även vara en av de mest 
älskade färgerna i världen och det finns en blå detalj i mer än hälften av alla 
logotyper. (Leyser, 2012) 

Grön 
I nödsituationer söker vi oss till grönt eftersom den är en säker färg, därför söker 
sig våra ögon naturligt till de gröna nödutgångsskyltarna. Grönt är en vilsam färg 
för ögonen, därför ser vi bäst i grönt ljus. Många företag i vårdbranschen 
använder sig av grönt i till exempel sin grafiska profil då färgen symboliserar det 
hälsosamma och friska, samt harmoni och naturlighet. Grönt associeras även med 
ömhet, hopp, drömmar, tur, framgång och hållbarhet. (Leyser, 2012)  

Turkos 
Turkos har både positiva och negativa associationer. De positiva är svalka, hygien, 
lyx, renhet, hög kvalitet och friskhet. De negativa är reservation och distans. 
(Leyser, 2012) 

Röd 
Rött är den gröna färgens komplementfärg. Tvärt emot grönt står rött för energi, 
fara, krig, styrka och kraft. Befinner vi oss i rött ljus aktiveras vårt sympatiska 
nervsystem och vi blir alerta. Hjärtat pumpar hårdare, muskelstyrkan ökar, 
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adrenalinet flödar och våra pupiller vidgas. Det är dock ohälsosamt att utsätta sig 
för alltför mycket rött i stressituationer. Man kan lätt bli aggressiv och hetsig om 
man befinner sig i röda rum dagligen. Färgen är en signalfärg och i grafiska 
sammanhang bör man spara på det röda. Den drar kraftfullt på uppmärksamheten 
till sådant du vill betona, men får motsatt effekt om den röda färgen överväger. 
Rött symboliserar även begär, beslutsamhet, kärlek och i vår västerländska kultur; 
liv. (Leyser, 2012)  
 

2.7 Typografi 
Typografi är grunden i ett effektivt identitetsskapande där tyngden läggs vid 
tydlighet och läsbarhet. Företag som Apple, Mercedes-Benz och Citibank känns 
omedelbart igen till stor del på grund av sin särskiljande och konsekventa 
typografiska stil som använts med intelligens och syfte i tusentals applikationer. 
En enhetlig företagsimage är inte möjlig utan en unik personlighet och tydlig 
läsbarhet i typografin. Typografin behöver fungera över lång tid och inte vara 
beroende av ifall en trend kanske vänder. (Wheeler, 2003) 

Tusentals typsnitt har skapats av berömda typografer och designers över lång tid, 
och nya typsnitt skapas varje dag. Vissa företag har som specialitet att skapa 
patentskyddade typsnitt till sina kunder. Att välja det rätta typsnittet kräver en 
grundläggande kunskap av det breda utbudet och en kärnkunskap om hur 
effektivt typografi fungerar. Man kräver olika typografi i olika situationer, till 
exempel i ett formulär, ett läkemedelspaket, en annons i en tidning eller en 
hemsida. Typsnittet måste vara lättanvänt och ge ett brett utbud av uttryck. 
(Wheeler, 2003) 

2.8 Brevpapper 
Konsten med korrespondens och brev har funnits ända från gåspennan till 
skrivmaskinen och datorn. Trots att röstmeddelanden och email numera är de 
mest använda formerna av kommunikation är inte vanliga brev helt föråldrat. 
(Wheeler, 2003) 

Brevpappret och kuvertet finns kvar som en grundsten inom en grafisk profil även 
om vissa företag har börjat skicka ut elektroniska brev istället. Brevet med en 
underskrift i original betraktas som ett trovärdigt bevis när man gör affärer, och 
bär ofta ett viktigt budskap eller avtal. Det ses fortfarande som det mest formella 
sättet att kommunicera i affärssammanhang. (Wheeler, 2003) 
 
Grunder till design av brevpapper: 

• Designa aldrig ett brevpapper utan ett innehåll på sidan 
• Ha i åtanke vart vikningen kommer hamna på sidan  
• Ta reda på standardmåtten för ditt land 

(Wheeler, 2003) 
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2.9 Visitkort  
Varje dag frågar miljontals människor världen över samma fråga; "kan jag få ditt 
visitkort?". Denna affärsritual ser olika ut olika ställen i världen. I Korea visar man 
respekt genom att räcka över sitt visitkort med båda händerna. I öst är de flesta 
visitkorten dubbelsidiga med till exempel ena sidan på koreanska och andra sidan 
på engelska. Det västerländska måttet på visitkort börjar sakta men säkert bli 
standard över hela världen, även om många länder använder sig av olika varianter 
av större kort. (Wheeler, 2003) 
 
På 1800-talet var viktorianska visitkort dekorerade och överdimensionerade 
jämfört med nuvarande amerikanska standarder. De var designade enbart för att 
visa upp ett namn medan designern idag måste få med mycket mer information. 
Allt från email till röstmeddelande, mobilnummer, postnummer, dubbla adresser 
och domäner gör att de små visitkorten är en utmaning för även de mest erfarna 
formgivarna. Detta leder till att informationen delas upp och även placeras på 
baksidan av kortet. Visitkortet är ett litet och portabelt marknadsföringsverktyg. 
Kvaliteten på kortet och informationen är en spegling av ägaren till kortet och 
hens företag. (Wheeler, 2003) 

Visitkortsdesign grunder: 

• Tänk på visitkortet som ett marknadsföringsverktyg 
• Gör det enkelt för mottagaren att hämta informationen 
• Underlätta för att producera nya kort  
• Minimera mängden information, inom rimliga gränser 
• Välj noga ut pappersvikten för att behålla kvaliteten 

 (Wheeler, 2003) 
 

2.10 Kärnvärden 
Tanken med kärnvärden är att de ska fungera som ledstjärnor i uppbyggnaden av 
varumärket. Utkristalliseringen av kärnvärden görs för att identifiera den eller de 
faktorer som på bästa sätt kan bidra till att stärka ett varumärkes långsiktiga 
konkurrensförmåga. För att fungera optimalt bör ett kärnvärde uppfylla följande 
fyra grundläggande kriterier; vara värdefullt för och kommunicerbart till konsumenten 
samt unikt och svårt att imitera för konkurrenterna.  (Wheeler, 2003)  

 

2.11 Grafisk profil 
Företagsprofil 
Allting ett företag gör kommunicerar ett budskap till kunden. Inte enbart visuellt, 
genom logotyp, brevpapper eller själva produkterna, utan även hur själva 
produktionen går till. Om det kommer ut att ett företag använder sig av 
barnarbete i framställandet av sina produkter kommer det inte spela någon roll hur 
otroligt bra och påkostat grafiskt material de har, de kommer ändå påverkas 
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negativt av kundernas reaktion. Därför är det väldigt viktigt att ett företag 
uppträder konsekvent och förtroendeingivande i allt de gör. (Bergström, 2012) 

För att kunna förstå innebörden i ordet “profil” kan man förtydliga på följande 
vis: 

• Identitet, det företaget är 
• Vision, dit man vill komma i framtiden 
• Profil, det man vill uppfattas som 

(Bergström, 2012) 

Visuell Profil 
Man översätter identiteten, vision och värdeord till något visuellt. Det är väldigt 
viktigt att den visuella profilen förankras ordentligt i företaget. Alla avdelningar 
måste synkroniseras annars kan allt hamna i obalans. En re-design av en 
gammaldags visuell profil kan öka vinsten med femton procent och samtidigt nå 
en lika många år yngre målgrupp. Ofta får den visuella profilen ersätta det 
personliga mötet vilket sker genom brevpapper, kuvert, broschyrer, kataloger, 
visitkort, bilar, skyltar, flaggor, annonser, förpackningar, hemsidor, reklamfilmer, 
facebooksidor och mycket annat. Man vill ha en tydlig och professionell 
framtoning. Hela den visuella profilen med alla delar måste bilda en helhet för att 
sända ut rätt budskap till kunderna. (Bergström, 2012) 
 

2.12 Gestaltlagar 
En god gestalt kommer ifrån gestaltlagarna som formulerades i början av 1900-
talet. Dessa gestaltlagar beskriver vetenskapen om att den mänskliga hjärnan och 
ögat lättare läser av en bild beroende på hur lätt den är att tolka. Närhetens, 
likhetens och slutenhetens lagar är några av de som formulerades i början av 1900-
talet. Närhetens lag beskriver figurer som har en närhet till varandra, de upplevs 
då som att höra ihop. Likhetens lag består av figurer som är lika varandra och på 
så sätt upplevs att höra ihop. Slutenhenhetens lag gör att figurers sammansättning 
utesluter omvärlden och att det då blir lätt för betraktaren att känna igen och tyda.  
(Bergström, 2012) 

 

Figur 1. Likhetens lag 
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Figur 2. Närhetens lag 

 

Figur 3. Slutenhetens lag 

 

I slutenhetens lag är det balans med avståndet som är nyckeln för att få 
betraktaren att sluta figuren. Bild 1 är är ett exempel på slutenhet då den bildar 
både ett =-tecken, som ordet Equal på engelska, samt ett stort E, detta gör det lätt 
för betraktaren att sluta logotypen. (McWade, 2012) 

 

Bild 1. Equals logotyp (McWade, 2012) 
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3 Metod och genomförande 
Under detta avsnitt beskriver vi de metoder som vi har valt att använda oss av för 
att utföra arbetet samt hur de kommer genomföras. 

3.1 Metod 
Vi började med att strukturera upp ett GANTT-schema där vi fördelade tiden 
mellan de olika metoder som skulle genomföras. Vi valde följande metoder att 
använda oss av: 

1. Intervju 
2. Litteraturstudie 
3. Konkurrensanalys 
4. Designprocess 
5. Referenspersoner 

 

3.2 Genomförande 
Nedan beskriver vi hur metoderna genomfördes. 

3.2.1 Intervju 

Uppdragsgivare Hollies 

Vi hade ett möte med Hollies utan fasta intervjufrågor. Mötet hölls i Norrköping 
eftersom det är där de har sitt kontor. I efterhand har vi i huvudsak haft kontakt 
via mail.  

Hud & Hälsocenter 

Hud & Hälsocenter ligger i Norrköping men för att undvika missförstånd och få 
en bild av hur lokalerna ser ut så besökte vi dem på plats för intervjun. Vi spelade 
in intervjun och strukturerade inte upp intervjufrågorna särskilt mycket utan 
försökte ha en levande diskussion i största möjliga mån med några få frågor 
nedskrivna som stöd. (Bilaga 3) Vi tog reda på information om vad Hud & 
Hälsocenter ville ha och tänkte sig, samt vad de tyckte var bra och mindre bra 
med den nuvarande designen.  

3.2.2 Litteraturstudie 

Vi hade ett möte med en bibliotekarie för att i största möjliga mån använda oss av 
relevant litteratur under arbetets gång. Vi studerade dessutom hur Pepsis re-design 
har genomförts genom åren. 

3.2.3 Konkurrensanalys 

För att ta reda på vad som har gjort att andra företag har lyckats med sitt grafiska 
material genomförde vi en konkurrensanalys. Vi jämförde och analyserade hur 
färgval, utformning av hemsidor, logotyper samt eventuell re-design såg ut hos 
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företagen. Konkurrensanalysen genomfördes på två direkta konkurrenter och två 
indirekta för att se huruvida de lyckats med sin design. I konkurrensanalysen 
använde vi oss av en teori om Konsumentnära varumärkesutveckling som består 
av fyra olika faser; Orientering, Avgränsning, Fördjupning och Definition. 
 

1. Orientering - I den första fasen undersöker man vilka 
utvecklingsmöjligheter och hinder som varumärket har samt hur kunderna 
uträttar mening, tillhörighet och identitet. Den har bredare och mer 
explorativa försök.  

 
2. Avgränsning - I den här fasen avgränsas arbetet. Utifrån resultatet från 

den första fasen så görs en strategisk analys där flera olika vägval framgår 
som man måste ta hänsyn till.   

 
3. Fördjupning - Utifrån avgränsningarna i den föregående fasen görs en 

fördjupning. Om det till exempel är nödvändigt att ta itu med en kulturell 
motsättning är det viktigt att förstå vilken det är och vad den betyder. 
Annars brister trovärdigheten för varumärket. Om det finns intresse för de 
kulturella motsättningarna ska strävar varumärket för att positioneringen 
ska bli så positiv som möjligt. Den här fasen beskriver och förklarar.  

 
4. Definition - I den sista fasen bestäms varumärkesstrategier utifrån 

resultatet från de tidigare faserna. (Graffman, Söderström, 2009) 

3.2.4 Designprocess 

Efter analysen påbörjade vi designprocessen. Vi utgick ifrån intervjuerna och 
resultatet ifrån konkurrensanalysen vi gjort och därefter började vi skissa på 
förslag. Under processen hade vi frekvent kontakt med våra referenspersoner och 
fick synpunkter ifrån dem om hur man bör tänka när man re-designar en logotyp 
och förmedlar värdeord genom grafiskt material. De steg vi jobbade efter i 
designprocessen var problembeskrivning, informationsinsamling och skisser och 
feedback från referenspersoner.  

3.2.5 Referenspersoner 

För att utveckla resultatet hade vi mailkontakt med formgivare på tre olika 
reklambyråer och fick feedback på det arbete som vi genomfört med logotypen. 
Vi valde ut referenspersoner utifrån att de var lokaliserade i Jönköping, att de 
arbetar med grafisk design och att det blev en jämn könsfördelning dem emellan.  
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4 Resultat och analys / Designprocessen 
Under denna rubrik presenterar vi vårt resultat från intervjuer, konkurrensanalys 
och designprocess. Genom det kommer vi besvara våra frågeställningar och när 
resultatet var sammanställt analyserade vi det.  

4.1 Möte Hollies Reklambyrå 
Under vårt möte med Hollies Reklambyrå berättade de för oss att Hud & 
Hälsocenter inte tycker att deras hemsida signalerar den profession de har och 
saknar också känsla, genuinitet, det varma och det omfamnande de vill förmedla. 
Namnet Hud & Hälsocenter känns i sammanhanget också förlegat, varför kunden 
själv föreslagit ett namnbyte till Hud & Hälsa. Deras målgrupp är främst kvinnor, 
40+, men de vill gärna få fler manliga kunder. När Hollies Reklambyrå hade varit 
på besök hos dem hade de fått en känsla av norra Gotland med naturmaterial så 
som stenar, fårskinn och trä. Vi blev tilldelande en brief (Bilaga 1) som innehåller 
Hud & Hälsocenter kärnvärden som är genuint, professionellt och tryggt. Vi fick 
även en uppdragsbeskrivning (Bilaga 2). De visade även Hud & Hälsocenters 
ursprungliga logotyp (Bild 2) och hemsida (Bild 3) (Bild 4). 

 
Bild 2. Hud & Hälsocenters ursprungliga logotyp (Hud & Hälsocenter, 2014)  

 

 
Bild 3. Hud & Hälsocenters ursprungliga hemsida – startsida (Hud & Hälsocenter, 
2014)  
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Bild 4. Hud & Hälsocenters ursprungliga hemsida – undersida (Hud & Hälsocenter, 
2014)  

 

4.2 Intervju Hud & Hälsocenter 
Vi intervjuade en koordinator på Hud & Hälsocenter för att få reda på mer 
grundläggande fakta om företaget. Hon berättar att det finns tolv 
underleverantörer som alla är sina egna, men jobbar under Hud & Hälsocenters 
varumärke. Hon har arbetat där sedan september 2013 och utöver hennes arbete 
som samordnare mellan underleverantörerna under Hud & Hälsocenter så är hon 
även ansvarig för receptionsarbete och att boka tider. Hennes första besök på Hud 
& Hälsocenter var på ett öppet hus för några år sedan tillsammans med en god 
vän. Då upplevde hon en lugn atmosfär i lokalerna. Idag känner hon att de på 
Hud & Hälsocenter arbetar utifrån sitt hjärta och brinner för sitt område. Hon 
känner att trots att Hud & Hälsocenter ligger på en central plats i Norrköping så 
stängs den yttre världen ute när man kliver in där. Angående den nuvarande 
grafiska profilen anser hon att den är väldigt kall och att namnet känns ganska 
tungt. Kunderna själva brukar inte säga hela namnet så eventuellt är ett namnbyte 
aktuellt, det vill säga ”Hud & Hälsa” istället. Dessutom tycker hon att själva 
logotypen är föråldrad och bör uppdateras. Fotografierna på lokalerna på 
hemsidan är väldigt kalla och förmedlar inte det varma intryck man får när man 
besöker dem på plats. Hon tycker att det är viktigt att det nya grafiska materialet 
inte blir för lulligt och flummigt utan ändå lyckas förmedla professionalitet. 
Trygghet, precision, upplevelse och kvalitet är ord som hon anser förknippas med 
Hud & Hälsocenter. Hon poängterar även att även om den största kundgruppen 
är kvinnor 40+ så är det även många män som besöker dem, därför är det viktigt 
att även männen tilltalas av den nya grafiska profilen.  
 
Utifrån detta ser vi att hennes tankar stämmer överens med 
uppdragsbeskrivningen som vi fick av vår uppdragsgivare.  
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4.3 Litteraturstudie 
I artikeln ”Does Pepsi’s new logo work” (2009) kan vi läsa att Pepsi vill förmedla 
en känsla av ungdomlighet och fräsch energi. Den utmärkande cirkeln i Pepsis 
logotyp kommer från designen på kapsylen under 1930-talet (Bild 5). De lade till 
färgschemat röd, vit och blå under 1941 för att visa sitt stöd för USA under 
krigstiden och år 1962 tog de steget och ändrade till ett san-seriff typsnitt, mer likt 
det som används idag. Trots att Pepsis logotyp har ändrats många gånger kan man 
ändå se att färgschemat samt den vita vågen har bevarats ända sedan 1930. Jämför 
man logotyperna ifrån 1930 till 1987 ser man att vågen nästan har vart helt 
oförändrad under hela 75 år. (McWade, 2009) 

 

Bild 5. Pepsis logotyper från 1930-1987 (McWade, 2009) 

År 2008 förändras logotypen igen, men den här gången ändras inte bara typsnittet 
utan även vågen (Bild 6). Vågen snedvrids och typsnittet som var väldigt tjockt 
och stabilt ersätts med ett tunnare i enbart gemener vilket gör den mer luftig, 
minimal och lågmäld. (McWade, 2009) 

 

Bild 6. Pepsis logotyp från 2008 (McWade, 2009) 

Detta är inte nödvändigtvis något negativt, tvärtom är det välkommet i vår värld 
av ständiga intryck och visuellt brus ifrån omvärlden och internet (Bild 7). Det kan 
få logotypen att sticka ut ändå, inte genom att ”skrika högst” utan precis som på 
ett konstgalleri, där tavlan snarare förstärks om den omges av yta och luft. 
(McWade, 2009) 
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Bild 7. Den äldre samt nya designen burkarna (McWade, 2009) 

Sida vid sida ser vi med hjälp av Coca-Colas och Pepsis nya designer att vi 
befinner oss i en era av ultra-stilren varumärkesdesign. Produkterna står ut på de 
röriga hyllorna i butikerna tack vare sin vita yta – eller i det här fallet; blå och röda 
yta. Det simpla konceptet och stilren design kännetecknas ofta av avsiktlig 
tydlighet och är alltid väldigt tilltalande. Frågan är ”stärker eller försvagar detta 
elementet det visuella budskapet?”. Som tidigare nämnt vill Pepsi vara ungdomligt, 
fräscht med mycket energi, vilket inte alls stämmer överens med den nya 
logotypen (Bild 8). Den är statisk, intetsägande och förmedlar varken energi eller 
rörelse. Visserligen kommer kunderna känna igen logotypen som Pepsis men mer 
än så säger den inte. (McWade, 2009) 

 
Bild 8. Pepsi logotyper (McWade, 2009) 

 
Problemet uppstår med vågen och cirkeln. Vågen gav namnet kraft och rörelse. 
Genom att skilja namnet och cirkeln/vågen ifrån varandra gör man cirkeln till ett 
eget designelement och texten till ett annat. Varje designelement måste kunna 
fungera på egen hand, vilket ingen av dem kan i den här situationen. Cirkeln är 
varken en kapsyl eller ett objekt längre, den har tappat sin mening. Gestaltlagen 
jämvikt kan förklaras väldigt simpelt genom att titta på en vattendroppe som ligger 
på en plan yta. Den tar alltid formen av en perfekt cirkel – formen av perfekt 
jämvikt (Bild 9). Därför förmedlar cirkeln stabilitet och trygghet. Den säger ”vi är 
här, vi är fast, vi är stadiga, du kan lita på oss”. (McWade, 2009) 

 

Bild 9. BMW, Target, ABC, AT&T, General Electric, Starbucks (McWade, 2009) 
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Vågen är aktiv, men den är fast i cirkeln där den är för liten för att övervinna 
effekten av jämvikt och stabilitet som det stora, tomma fältet runt om den ger 
(Bild 10). (McWade, 2009) 

 

Bild 10. (Från vänster till höger) full av rörelse - ingen rörelse - slow motion 
(McWade, 2009) 

Det nya typsnittet är inte heller till stor hjälp eftersom ett tunt typsnitt består 
mestadels av luft och därför förmedlar stillhet, förfining och myndighet. Men för 
att helt uppfylla de egenskaperna krävs ett vanligt, vuxet typsnitt inte Pepsis runda 
typsnitt som är väldigt märkligt (Bild 11). Det består av tre runda former som följs 
av ett abrupt ”si”. Linjebredden är jämn och mekanisk, vilket innebär att den 
saknar värmen av en mänsklig hand. Typsnittet är långsamt, upprätt och består 
mestadels av cirklar. Pepsi ska ju vara glatt, sprudlande och exploderande. Ett 
bättre förslag skulle vara i fetstil och kursiverad eller på något annat sätt i rörelse. 
(McWade, 2009) 

 

Bild 11. Pepsis logotype utan cirkeln (McWade, 2009) 

Detta betyder inte att designen kommer att misslyckas, logotypen är ju bara en del 
av en helhet och Pepsi kan ju trycka på rörelse och spänning i andra grafiska delar 
(Bild 12). (McWade, 2009) 
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Bild 12. Coca Colas logotype med rörelser (McWade, 2009) 

Coca-Colas logotyp är allt som Pepsis inte är (Bild 13). Den är handritad och 
därför full av mänsklig värme. Rundade bokstäver är kraftfulla och rytmiska och 
att de är tjockare på vissa delar och tunnare på andra är visuellt engagerande 
eftersom ögat lättare följer texten då. Det allra bästa med den här logotypen är att 
det är namnet som är logotypen så oavsett hur mycket tom yta det är runt om så 
kan inte logotypen tolkas annorlunda. Dessutom är kontrasten hög mellan det 
röda och vita och då logotypen bildar en enda rak linje förstärks effekten av 
rörelse och snabbhet. (McWade, 2009) 

 

Bild 13. Coca Colas logotype (McWade, 2009) 

 

4.4 Konkurrensanalys 
I vår konkurrensanalys går vi närmare in på några av Hud & hälsocenters direkta 
konkurrenter och indirekta konkurrenter och analyserar hur de har jobbat med sitt 
grafiska material för att nå ut till sina kunder. Vi började med att orientera oss 
bland Hud & Hälsocenters direkta konkurrenter och indirekta konkurrenter och 
gjorde därefter en lista på dessa. 

• HudCompaniet Norrköping 
• Indiska 
• Hud & Hälsa Jönköping 
• Friskvårdskompaniet 
• Kundalini Medicine 
• Hudoteket 
• Skogsro Spa 
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• Selma Lagerlöf spa 
• Hudsalongen 
• The Body Shop 

Av dessa avgränsade vi oss till två direkta konkurrenter samt två indirekta 
konkurrenter och valde därför att jobba vidare med HudCompaniet i Norrköping, 
Hudoteket i Jönköping, Indiska och The Body Shop. Anledningen till att vi valde 
just dessa var för att de har samma eller liknande målgrupp som Hud & 
Hälsocenter har. När dessa var utvalda fördjupade vi oss i företagen och kollade 
på deras logotyp samt deras hemsida och hur de samspelade med företagets 
affärsidé.  

4.4.1 The Body Shop 

Affärsidé 
Stödja gemenskapen Fair trade, försvara de mänskliga rättigheterna, är emot tester 
på djur, aktivera självkänsla och skydda vår planet. (thebodyshop.se 2014) 
 
The Body Shops logotyp har genomgått två förändringar varav den första var den 
mest radikala. Logotypen gick då från en avlång platta med namnet skrivet i två 
olika typsnitt (Bild 14) till en rund symbol med namnet skrivet i ett typsnitt (Bild 
15). 

 
BIld 14. Logotyp år 1976-1997 (Wikia, 2014)  
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Bild 15. Logotyp år 1997-2009 (Wikia, 2014) 

 

Den nuvarande logotypen förmedlar en slutenhet då den består av en symbol där 
namnet ramas in av en cirkel som nästan är helt sluten (Bild 16). Den är enfärgad i 
en mörk skogsgrön nyans som kopplar till affärsidén att skydda vår planet. Färgen 
grön står för det hälsosamma, friska samt naturlighet enligt 2.6 Färglära. Eftersom 
det associeras med drömmar, framgång och hållbarhet så förstärker färgen the 
Body Shops värdeord på ett relevant och effektivt sätt. Det nuvarande typsnittet 
är också mer modernt än de två ursprungliga, som är väldigt otydliga på längre håll 
och i mindre versioner. På deras produkter har de applicerat sin runda logotyp 
men de har även en avlång variant som de använder på hemsidan (Bild 17). Där 
har de tagit bort den runda symbolen och bara skrivit ”the body shop” i text, men 
där o:et i ”Body” är den runda symbolen. Den logotypen används i headern på 
hemsidan vilket kan vara förvirrande för besökaren då man inte är van att se den 
logotypen någon annanstans. Till exempel har produkterna runda logotypen (Bild 
16) och därför kan det uppstå missförstånd hos besökaren när man besöker 
hemsidan och ser en annorlunda logotyp där. Den gröna färgen återkommer på 
hemsidan tillsammans med ”gräs” och en jordglob (Bild 18). Detta återkopplar till 
alla deras kärnvärden. Vi tycker att de har lite väl många menyalternativ på 
hemsidan. Huvudmenyn består av 11 alternativ och då finns det även en 
kompletterande menyrad på vänstra sidan som gör att besökaren tilldelas väldigt 
mycket information på en gång. Detta tillsammans med alla erbjudanden tror vi 
kan påverka besökaren till att tycka att hemsidan är rörig. Startsidan på hemsidan 
förändras med jämna mellanrum beroende på bland annat säsong, högtider och 
årstider.  
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Bild 16. Logotyp år 2009- (Wikia, 2014) 

  
Bild 17. Logotyp år 2009- (Wikia, 2014) 

 
Bild 18. The Body Shops hemsida  (The Body Shop, 2014) 

4.4.2 Indiska 

Affärsidé 
”Att sälja en unik mix av mode och inredning med inspiration från Indien. Vi vill 
förmedla vår passion för Indien och landets hantverk, färger och material.” 
(indiska.se 2014) 

Indiska är ett företag som startades i Stockholm 1901 med affärsidén att sälja 
mode och inredning med inspiration ifrån Indien och indiska hantverk, färger och 
material. Deras första logotyp är inspirerad ifrån skriftspråket Hindi och den röda 
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färgen ger en känsla av styrka och kraft enligt 2.6 Färglära (Bild 19). Det raka, 
tjocka typsnittet förmedlar stabilitet.  

 

 
Bild 19. Indiskas första logotyp (The Branding Source, 2012) 

 
Bild 20. Indiskas logotyp från och med 2011(The Branding Source, 2012) 

På Indiskas hemsida återkommer färgen rosa på flera ställen och sidan känns 
stilren trots mycket färger, text och bildelement eftersom det är gott om luft 
emellan de olika elementen (Bild 21). Det är bra med få menyval och att de olika 
delarna i menyraden är tydligt uppdelade genom närhetens lag och likhetens lag. 
Erbjudanden visas ett i taget genom ett bildspel på startsidan där besökaren själv 
kan bläddra fram och tillbaka i. Det är väldigt bra att endast ett i taget visas till 
skillnad mot Body Shops hemsida med massor erbjudanden samtidigt.  

 
Bild 21. Indiskas hemsida 2014 (Indiska, 2014) 

 

4.4.3 Hudoteket 

Affärsidé 
”Vår affärsidé är att ge våra kunder professionella behandlingar, utförda av 
kompetenta och välutbildade medarbetare samt att tillhandahålla högkvalitativa 
produkter för hemmabruk.” (hudoteket.se 2014) 
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Hudotekets logotyp är handskriven vilket ger en mänsklig och välkomnande 
känsla (Bild 22). Dock är den väldigt svårläst på håll och i mindre versioner. 
Färgen röd gör oss alerta och står för fara, energi och kraft enligt 2.6 Färglära. 
Vårt hjärta pumpar hårdare och adrenalinet flödar. Detta känner vi inte riktigt 
stämmer överens med Hudoteket som arbetar med människor som behöver vård 
och omsorg, vilket borde ha en vilsam och trygg känsla. Men tack vare att det inte 
är så stor mängd rött och tunt typsnitt så fungerar logotypen ändå. Färgen står 
även för kärlek och liv enligt 2.6 Färglära. 

 
Bild 22. Hudotekets logotyp (Hudoteket, 2014) 

Deras hemsida ger ett mer seriöst intryck jämfört med logotypen (Bild 23). Dock 
är den väldigt opersonlig och intetsägande. Den är inte särskilt välkomnande utan 
mer stel. Det är väldigt bra iallafall att det finns få menyalternativ i huvudmenyn, 
men när man har klickat på en av dem så kommer en undermeny fram med 
jättemånga alternativ. De borde kategoriseras i underrubriker. Erbjudandena på 
startsidan byts för fort i bildspelet så man inte hinner läsa och besökaren kan inte 
bläddra själv mellan dem. Det finns en Facebook-knapp uppe till höger som man 
antar ska leda till Hudotekets Facebooksida, men när man klickar där kommer 
man bara till Facebooks startsida. 

 

 
Bild 23. Hudotekets hemsida (Hudoteket, 2014) 

4.4.4 HudCompaniet 

Affärsidé 
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” HårCompaniet och HudCompaniet bildar tillsammans en komplett 
skönhetssalong som storsatsar på de bästa hår- och hudprodukter för både 
behandling på salong och för dig som kund att få med hem.” 
(hudcompanietnorrkoping.se 2014) 
 
HudCompaniets logotyp är ganska hård då den enbart består av färgerna vit och 
svart som har övertaget (Bild 24). Eftersom svart har en övervägande negativ 
innebörd men vitt nästan enbart positiva associationer så tar de två nästan ut 
varandra, dock väger den svarta färgen tyngre och tar över. Vitt som står för 
renhet, frihet, välsignelse och neutralitet. Svart å andra sidan står för sorg, rädsla, 
auktoritet och död. 2.6 Färglära.  
 

 
Bild 24. HudCompaniets logotyp (HudCompaniet, 2014) 

Det blir en stor kontrast när man kommer in på hemsidan då de har en mjukare 
approach med en guldig svävande header med en kvinna som nästan försvinner in 
i den guldiga färgen (Bild 25). Guldgul är den färg som förmedlar vishet, hög 
kvalitét och rikedom enligt 2.6 Färglära. Kvinnan på bilden i headern ser dessutom 
ut att fälla en tår, vilket inte ger ett välkomnande intryck. När man kommer in på 
sidan så kommer skrivs logotypen samt namnet ut i den guldiga färgen och sedan 
försvinner den igen. Det stör ordningen på hemsidan för användaren då denna 
procedur förkommer på flera ställen på sidan.  Menyalternativen är lagom många 
men skulle kunna omformuleras och sammanfattas. Kontrasten mellan färgen på 
menyvalen och bakgrunden är alldeles för liten då det blir svårt att särskilja den 
guldiga färgen mot den guldiga bakgrunden. Det är dessutom ganska liten text 
trots versalerna. Längst ner på hemsidan har de olika märken som alla står i en 
ljusgrå färg. Då de står i samma färg och bara har ett litet mellanrum emellan sig så 
tror man lätt att de här ihop och förstår inte riktigt att det är märken. I närhetens 
lag beskriver man det lilla mellanrummet som att de hör ihop och vi tycker därför 
att de borde avgränsat märkena ifrån varandra för att öka förståelsen hos 
besökaren. 

 



Resultat och analys / Designprocessen  

28 

 
Bild 25. HudCompaniets hemsida (HudCompaniet, 2014) 

 

4.5 Hur kan man genomföra en re-design av en 
logotyp?  
En re-design utförs på ett redan befintligt grafiskt utseende och av flera olika 
anledningar. Till exempel om företaget omstruktureras, expanderar, köps upp eller 
helt enkelt bara vill ha en uppfräschning. Till att börja med får formgivaren en 
brief från kunden, det vill säga företaget vars logotyp ska re-designas. Där står det 
vad företaget vill förmedla med sitt varumärke, vad de tycker är mindre bra i sin 
nuvarande logotyp och vad de önskar se i den nya. I briefen presenteras även 
företagets kärnvärden som ska fungera som grundpelare för att förstärka 
varumärket. För att fungera optimalt bör ett kärnvärde uppfylla följande fyra 
grundläggande kriterier; vara värdefullt för och kommunicerbart till konsumenten 
samt unikt och svårt att imitera för konkurrenterna. (2.3 Brief) 
 
Eftersom logotypen med största sannolikhet kommer att reproduceras tusentals 
gånger, är det viktigt att prova många alternativ innan man når den slutgiltiga. I vår 
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värld som är full av visuella intryck som konkurrerar med varandra är det väldigt 
svårt att skapa en enkel form som ändå sticker ut och är minnesvärd. Dock räcker 
det inte med att en logotyp är minnesvärd, den måste även fungera under lång tid 
samt i olika kanaler. Den bör vara tydlig och läsbar i både smått tryck på 
exempelvis en kulspetspenna samt stort tryck på en skylt på toppen av en 
skyskrapa. (2.4 Re-design, 2.5 Logotyp) 
 
Att förnya logotypen samtidigt som man behåller olika delar från original-
logotypen görs genom att endast omvandla dem till starkare och mer hållbara 
former. Det är väldigt viktigt att företagets kunder känner igen företaget och får 
en positiv känsla av uppdateringen. Dessutom får den inte väcka några 
associationer som inte stämmer överens med företagsprofilen utan enbart 
förstärka det företaget vill kommunicera. (2.4 Re-design) 
 
För att skapa en så bra logotyp som möjligt bör man använda sig av försiktig 
typografisk granskning. Överväg utseendet hos varje enskild bokstav samt hur de 
ser ut tillsammans. För att uttrycka personligheten hos ett företag bör man rita 
om, ändra eller på annat sätt manipulera bokstäverna. (2.7 Typografi)  
 
Man bör vara medveten om att färg framkallar känslor, stärker associationen till 
varumärket och uttrycker dess personlighet i designprocessen. Därför är det en 
bra idé att inte helt byta huvudfärg eller accentfärg i en re-design utan kanske bara 
byta nyans. (2.6 Färglära) 
 
I 4.1 Konkurrensanalys uppmärksammade vi att de re-designs som är mest 
lyckade har också tänkt på gestaltlagarna som underlättar observanten att processa 
informationen. I konkurrensanalysen analyserades de olika företagens hemsidor 
där logotypen inte alltid samspelar med designen på hemsidan. Det försvårar för 
besökaren att känna igen sig. 

4.5.1 Resultatanalys Frågeställning 1 

Det mesta man arbetar intensivt med gör så att man tillslut blir hemmablind och 
därför har man svårt att vara objektiv. Därför är det väldigt bra att be någon att 
titta på de förslag till re-design man gjort och ge feedback på arbetet. Vi hade 
kontinuerlig kontakt med våra referenspersoner som kom med mycket konstruktiv 
kritik och tack vare deras relativt utförliga svar kunde vi på bara några få mail 
komma fram till den slutgiltiga logotypen. I konkurrensanalysen kom vi fram till 
att det är vanligt att man re-designar logotypen så den blir mer stilren och simpel. 
Eftersom Hud & Hälsocenters logotyp redan var ganska stilren så ansåg vi bara att 
den behövde en uppfräschning och förnyelse, detta genom att främst byta ut &-
tecknet som var väldigt snirkligt och stort jämfört med texten. Dessutom var 
texten i den första logotypen mycket luft mellan bokstäverna vilket försvårade 
läsbarheten. När man re-designar en logotyp bör man även ändra hela den grafiska 
identiteten eftersom hela konceptet måste fungera tillsammans och vara enhetligt. 
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4.6 Hur kan man förmedla Hud & Hälsocenters 
kärnvärden i ett nytt grafiskt material? 
 

4.6.1 Designprocess 

Problembeskrivning 
I Hud & Hälsocenters lokaler är det ljust och fräscht och man möts av en 
välkomnande och varm känsla. Där jobbar man med att må bra inifrån och ut och 
erbjuder en mängd olika tjänster under ett och samma tak. Hud & Hälsocenters 
nuvarande logotyp består av en text i typsnittet Gill Sans samt ett &-tecken. De 
tycker inte själva att logotypen kommunicerar känslan och de värdeord som de 
strävar efter att förmedla.  
 
Informationsinsamling 
Vi hade möten med vår uppdragsgivare, Hollies Reklambyrå, och blev då tilldelade 
en uppgiftsbeskrivning samt en brief. I briefen och under intervjun med Hud & 
Hälsocenter framkom att ett namnbyte var aktuellt, då det ursprungliga var för 
långt. Vi intervjuade Hud & Hälsocenter och fick samtidigt en rundvandring i 
deras lokaler. Där fotade vi lite för att kunna göra moodboards att gå efter i 
skissandet (Figur 4) (Figur 5). En konkurrensanalys genomfördes med två av Hud 
& Hälsocenters direkta konkurrenter och två indirekta konkurrenter samt en 
litteraturstudie över hur en re-design kan genomföras.  
 
 

 
Figur 4. Moodboard, Hud & Hälsocenters lokaler 
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Figur 5. Moodboard, färger och känsla 

 

 

 

Referenspersoner 
Logotypen jobbades fram med hjälp av tre referenspersoner som vid tre olika 
tillfällen gav sin feedback på de skisser och förslag som vi tog fram. Vid varje 
skisstillfälle skickades förslagen via mail till referenspersonerna. Utifrån 
feedbacken gjorde vi ytterligare några förslag som vi skickade tillbaka.  
 
Skisser på logotyp 
Utifrån brief, litteraturinsamling, konkurrensanalys, intervju, moodboard och 
teori-insamling började vi skissa fram förslag på hur logotypen skulle kunna se ut. 
Genom feedbacken från referenspersonerna kunde vi sortera ut bland förslagen 
för att hitta de som passade utifrån intervjun med Hud & Hälsocenter, feedbacken 
från referenspersonerna, briefen och litteraturstudien. Vi skissade var för sig efter 
varje feedback och sedan slog vi ihop våra idéer och skickade tillbaka till 
referenspersonerna. 
 
Första skissförslagen  
I vårt första utkast av skisser på logotyper var vi beredda att testa alla olika möjliga 
former och typsnitt (Figur 6). På så sätt kunde vi på ett tydligare sätt se vilken 
riktning referenspersonerna tyckte att vi skulle gå åt. Vi hade hela tiden i åtanke att 
vi inte skulle gå för långt ifrån originalet men vill samtidigt testa de andra 
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formerna för att ha en bra grund att stå på samt för att se vilka fördelar som finns 
med de olika förslagen. Med logotypförslag som består av cirklar ville vi försöka 
förmedla slutenhet, förtroende och stabilitet som Pepsis logotyp enligt 4.3 
Litteraturstudie.   

 
Figur 6. Första skissförslagen på logotyp 

 
Första feedback ifrån referenspersonerna 
Våra referenspersoner tyckte att logotyp 1 var snygg och tydlig. Man skulle kunna 
jobba med HH-symbolen som grafik. Logotyp 4 kändes väldigt obalanserad på 
grund av prickarna över Ä och vi borde göra den enfärgad. Vi borde försöka göra 
den mer till en logotyp, ta bort strecket mellan orden samt testa något annat &-
tecken. Nummer 5 tyckte de om men ansåg att typsnittet var alldeles för tunt. Där 
tyckte de att vi skulle ta bort “HH-ringen” och minska mellanrummet mellan 
orden. Logotyp 6 skulle enligt referenspersonerna fungera med rätt &-tecken och 
enfärgad. Logotyp 8 kändes väldigt modern tyckte de men även där borde vi 
prova ett annat &-tecken. De övriga logotyperna tyckte de inte vi skulle arbeta 
vidare med. De bad oss att fundera ut vilka grafiska delar logotypen ska användas 
på och testa att applicera logotyperna på olika produkter. (Bilaga 4) 
 
Andra skissförslagen 
Referenspersonerna tyckte relativt lika om vilka logotyper som de gillade men gav 
oss tips på hur vi skulle kunna utveckla dem ytterligare. En av åsikterna som vi 
fick av en av referenspersonerna var att applicera logotypförslagen på dräkter eller 
produkter, för att se om det verkligen fungerade i verkligheten. Även fast vi bara 
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skulle designa det grafiska materialet var det nyttigt att se hur de fungerade i 
praktiken.  
 
 

 
Figur 7. Förslag 1, andra skissförslagen 
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Figur 8. Förslag 2, andra skissförslagen 
 

 
Figur 9. Förslag 3, andra skissförslagen 

 
Figur 10. Förslag 4, andra skissförslagen 
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Figur 11. Förslag 5, andra skissförslagen 
 
Andra feedback ifrån referenspersonerna 
Logotyp 2 (Figur 8) har en fin blandning av hårt och mjukt. Referenspersonerna 
tyckte om detaljen att vi flyttade ned prickarna över Ä på sidorna istället. Den har 
en tydlig igenkänning med gamla logotypen men känns ändå ny. Logotyp 4 (Figur 
10) var referenspersonernas favorit. De bad oss testa lite andra typsnitt än bara 
Gill Sans då de tyckte det kändes lite gammalmodigt. Vi borde knipa 
mellanrummen mellan bokstäverna, framförallt i ordet ”hud”. (Bilaga 4) 
 
Tredje skissförslagen 
Inför den sista feedbacken tog vi fram sex stycken logotypförslag som antingen 
var utskrivna i en rad eller när de två orden “hud” och “hälsa” var skrivna på två 
rader (Figur 12). På så sätt kunde referenspersonerna ge oss feedback på både 
form och val av typsnitt och &-tecken. 
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Figur 12. Tredje skissförslagen 
 
 
Tredje feedback ifrån referenspersonerna 
Vi frågade en av våra referenspersoner hur hen såg på re-design och hur mycket 
man kan ändra originallogotypen utan att tappa igenkänningen. Svaret blev att det 
påverkas av ett flertal saker. Till exempel kundens önskemål, om formen 
fortfarande fungerar med moderna mått samt hur välkänt och etablerat 
varumärket är. I vårt fall trodde hen att det nog inte spelade någon roll om vi 
behöll Gill Sans som typsnitt eller inte. Det fungerar, men förmodligen skulle det 
inte påverka kunden negativt om ett annat typsnitt användes. Logotyp 1 och 2 i 
bilden ovan har vi gjort i Gill Sans. Våra referenspersoner tyckte mest om 
nummer 3 och 4, och främst nummer 4. Därför beslutade vi oss för att använda 
oss av nummer 4 men med Gill Sans som typsnitt för att behålla igenkänningen 
till den gamla logotypen. (Bilaga 4) 
 
Den slutgiltiga logotypen 
Alternativ nr 4 (Figur 10) blev det slutgiltiga valet som kan användas både i 
mörkgrått samt vitt. Vi valde den avlånga formen då den inte skiljer sig för mycket 
från ursprungslogotypen utan har fräschats upp. Då Hud & Hälsocenter hade som 
önskemål att göra namnet kortare blev det istället Hud & Hälsa. De gillade &-
tecknet i sin ursprungliga logotyp så vi valde att fortsätta ha en ganska utstickande 
&-tecken med mjuka former. I den ursprungliga logotypen ser &-tecknet nästan 
snedställt ut så vi valde att i det här fallet sätta en linje under tecknet, som en 
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understrykning, som symboliserar trygghet och stabilitet. Det mjuka &-tecknet ger 
även logotypen en mer genuin känsla som blandas med den professionella känslan 
i orden “hud” och “hälsa” som har stabila och raka former. Vi tycker därför att 
logotypen hjälper till i stor utsträckning att förmedla Hud & Hälsas kärnvärden. 
 
Precis som Coca Colas logotyp har &-tecknet en mjukare, handskriven form som 
förmedlar en varm och familjär känsla, som Hud & Hälsocenters ursprungliga 
logotyp också gör. På det sättet blir &-tecknet mer kraftfullt och blandningen av 
smala och tjocka delar av linjen gör så att mottagarna blir mer visuellt engagerad. 
(4.3 Litteraturstudie) 
 
Vi tycker att det utgör en bra balans mellan typsnittet Gill Sans som orden är 
skrivna i och &-tecknet. 
 

 
 
 
 
Figur 13. Den slutgiltiga logotypen 
 
Färgval 
Färgvalet grundades på Hud & Hälsocenters kärnvärden genuint, tryggt och 
professionellt. Utifrån våra moodboards och intervju med Hud & Hälsocenter så 
använde vi oss av en mörkgrå färg på logotypen istället för svart som gör att den 
ger ett mjukare intryck som önskades i intervjun. Den är väldigt mörk för att inte 
ändra för mycket från den ursprungliga logotypen. Då de i deras ursprungliga 
logotyp inte använde sig av några andra färger än svart och vit ville vi komplettera 
med en accentfärg som hjälpte till att förmedla kärnvärdena. Det blev en 
blandning av färgerna blå och grön, som tillsammans bildar turkos, och förmedlar 
svalka, hygien, lyx, renhet, hög kvalitet, friskhet, ömhet, hopp, drömmar, tur, 
framgång och hållbarhet. Vi tog fram en ljusare nyans av den turkosa färgen för 
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att ge en bredd, och att ha mer att jobba med, i det grafiska materialet. (2.6 
Färglära) 
 

 
Figur 14. Färgkarta 
 
 
Typsnitt 
De typsnitt vi använder oss av är Gill Sans i logotypen, Homizio Nova på visitkort 
och hemsida och Georgia på brevpapper och visitkort (Figur 15). Eftersom Hud 
& Hälsocenters ursprungliga logotyp hade Gill Sans i sig valde vi att använda det 
även i den nya logotypen för att behålla igenkänningen som är en viktig del när 
man re-designar enligt 2.4 Re-design. För att logotypen ska vara unik och sticka ut 
ville vi inte använda Gill Sans på brödtexten på hemsidan utan valde därför 
Homizio Nova. På trycksaker är det lättare att läsa typsnitt med seriffer så vi valde 
att ha Georgia på brevpapper och visitkort. Enligt 2.7 Typografi ska man i valet av 
typsnitt tänka på tydlighet och läsbarhet. Det måste vara användarvänligt, ha tydlig 
läsbarhet samt fungera över lång tid, vilket dessa typsnitt förmedlar. 
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Figur 15. Typsnitt 
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Visitkort 
Huvudmålet med visitkortet är att på ett enkelt sätt marknadsföra Hud & Hälsa 
med konkret information. Därför tog vi fram flera olika förslag på utformning av 
kortet där vi använde oss både av fotografier och de färger som vi valt ut (Figur 
16). 
 
 
 

 
Figur 16. Skissförslag visitkort 
 
Det slutgiltiga visitkortet 
Visitkortet har den blå/gröna färgen som bakgrund och logotypen används enbart 
i den vita versionen då den kompletteras bra till accentfärgen (Figur 17). Vi valde 
att använda oss av den ljusare nyansen av turkos då den ger ett mjukare intryck än 
den färgstarka och kraftfulla turkosa. Visitkortet har måttet 55x90mm som är ett 
standardmått för visitkort i Sverige, vilket gör att de flesta får plats med det i 
plånboken eller liknande. På visitkortet valde vi att inte ta med för mycket 
information då det kan bli för rörigt för mottagaren, därför finns bara namn, 
telefonnummer, adress och hemsida placerat på kortet. Logotypen är placerad på 
båda sidor av kortet då mottagaren lätt ska kunna känna igen sig. På den sidan där 
informationen finns är kortet stående och logotypen ligger längst ner under 
informationen. Den andra sidan består enbart av logotypen som är roterad och 
större, detta är också för att förstärka igenkänningen hos mottagaren. På båda 
sidor av visitkortet går det en vit ram runt som enligt gestaltlagarna sluter 
informationen, det gör också att mottagaren lättare kan ta till sig den angivna 
informationen. (2.14 Gestaltlagar) Ramen ger även en trygghet till kunden samt en 
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stilren känsla som speglar Hud & Hälsas kärnvärden.  
 

 
Figur 17. Det slutgiltiga visitkortet 

 

Brevpapper 
Enligt 2.8 Brevpapper, ses brevpapper fortfarande som det mest formella sättet att 
kommunicera i olika affärssammanhang. När man designar ett brevpapper ska 
man alltid ha ett faktiskt brev på sidan för att se hur det skulle se ut i praktiken, 
samt ta reda på standardmåtten för det land där det ska användas.  

Eftersom brevpapperet är någonting som används mycket hos ett företag så är 
målet att det ska vara stilrent och lätt att använda samt att det ska hänga ihop med 
det övriga grafiska materialet. Måttet på brevpapperet är ett A4 då det är det 
vanligaste formatet för datorskrivna brev. På några av de första skisserna hade vi 
en halv ram runt två av kanterna på papperet, precis som de första förslagen på 
visitkortet för att ge en känsla av omslutning och trygghet (Figur 19). Vi prövade 
även med en triangel i accentfärgen som gick tvärs över halva papperet och 
logotypen stod på högkant, dock blir inte logotypen så tydlig i det fallet (Figur 20). 
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Figur 18. Skissförslag brevpappret 

 

 
Figur 19. Skissförslag brevpappret 
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Det slutgiltiga brevpapperet 
Brevpapperet samspelar med visitkortet och hemsidan genom de blå/gröna 
strecken och de förstärker känslan av trygghet och professionalitet. Vi valde att 
använda oss av den ljusa nyansen av de två turkosa accentfärgerna då den starkare 
färgen blev för gäll och tog över för mycket på brevpapper och visitkort. I detta 
fall avskiljer den informationen i brevet från adress, telefonnummer, epost-adress 
och hemsida samt från logotypen som är placerad centrerat längst upp. Logotypen 
är placerad där då det blir extra tydligt vem avsändaren är. Texten på brevpapperet 
är placerad till vänster, förutom adressen till Hud & Hälsa som ligger under den 
nedre blå/gröna linjen till höger för att skapa gestaltlagen jämvikt. Namnet skrivs 
på datorn men vi har medvetet lämnat lite plats ovanför det för att man ska kunna 
skriva under för hand om så önskas.  

Då vi ville att informationen skulle slutas på ett tydligare sätt ändrades designen 
för både visitkortet och brevpapperet. På samma sätt som för visitkortet så ger 
den här ramen en trygghet till läsaren. 

Den handskrivna signaturen betraktas som ett trovärdigt bevis när man gör affärer 
och det ses som det mest formella sättet att kommunicera i affärssammanhang. 
(2.8 Brevpapper). Detta kommunicerar då också professionalitet och trygghet till 
läsaren. 
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Figur 20. Det slutgiltiga brevpappret 

 

Hemsida 

I utformningen av en hemsida är det viktigt att ha syftet med hemsidan i 
bakhuvudet hela tiden (4.1 Konkurrensanalys). De främsta anledningarna varför 
man besöker Hud & Hälsas hemsida tror vi antingen är för att man vill hitta 
kontaktinformation, vilka behandlingar samt priser som erbjuds eller se 
personalen. Därför ligger fokus på hemsidan främst på dessa delar. För nya 
kunder har vi lagt till en text under rubriken ”om oss” som beskriver vad Hud & 
Hälsa är och om deras historia. Accentfärgen vi valt återkommer på hemsidan för 
att binda samman de grafiska delarna med varandra. Vi kom fram till att för 
många menyval gör besökaren förvirrad, därför endast tre stycken på Hud & 
Hälsas hemsida (4.1 Konkurrensanalys).  
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Figur 21. Skissförslag hemsida 

 

 
Figur 22. Skissförslag hemsida – startsida 
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Figur 23. Skissförslag hemsida – undersida 

 

Den slutgiltiga hemsidan 

Vi tyckte att de första förslagen var för opersonliga och inte alls välkomnande och 
varma som Hud & Hälsocenter ville förmedla. Vi kom fram till ett nytt förslag 
med ett helt annat upplägg (Figur 24). Det förslaget har inte lika många undersidor 
som skisserna, utan istället finns den viktigaste informationen direkt på startsidan. 
Man kan antingen klicka på ett av menyalternativen i menyraden så scrollar 
hemsidan automatiskt ned till rätt avsnitt, eller så scrollar man själv för hand. 
Många och stora fotografier ger ett professionellt och välkomnande intryck. Vill 
man förändra hemsidan efter säsong eller bara förnya den lite kan man byta ut 
fotografierna. Det turkosa strecket som vi har på både visitkort och brevpapper 
återkommer även på hemsidan. Detta för att skapa igenkänning och trygghet. Vi 
har använt oss av närhetens och likhetens lag (2.12 Gestaltlagar) i och med att vi 
på ett tydligt sätt har strukturerat upp och sorterat innehållet. Längst ned på sidan 
placerade vi en Facebook-knapp som fungerar som länk till Hud & Hälsas 
Facebooksida där de kan skriva om nyheter och erbjudanden. Precis som vi 
diskuterade under konkurrensanalysen på Indiskas hemsida så känns även vårt 
förslag till Hud & Hälsas hemsida stilren. Trots mycket färger, text och 
bildelement så har vi har sett till att det finns stora ytor mellan de olika elementen. 
Eftersom Hud & Hälsocenter vill få fler manliga kunder så har vi både nämnt män 
i ”om oss”-texten samt valt att ha med en bild på en man som får massage.  
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Figur 24. Slutgiltiga hemsidan 
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4.6.2 Resultatanalys Frågeställning 2 

Logotypen är en av de viktigaste delarna i den grafiska identiteten. Den används 
mer eller mindre på de flesta delar för att identiteten ska hänga ihop. Dock kan 
inte enbart logotypen i sig förmedla varumärkets kärnvärden utan det är helheten 
med alla grafiska delar som kommunicerar kärnvärdena. Det är väldigt viktigt att 
designen är sammanhängande och enhetlig i de olika delarna för att stärka 
identiteten. Man vill skapa igenkänning på marknaden och det görs genom 
återanvändning av färg, form, typografi och bilder i hela sin marknadsföring under 
lång tid. Olika färger står för olika saker och förmedlar olika känslor, därför kan 
man med rätt färger lätt kommunicera det man vill nå ut med. På grund av detta 
bör man inte i en re-design ändra för mycket. Det är viktigt att behålla element 
ifrån den gamla logotypen för att igenkänningen inte ska gå förlorad. Därför valde 
vi att behålla Gill Sans som typsnitt i logotypen, samt skriva orden på en rad 
istället för på två som vi hade skissat förslag på tidigare. Vi anser att färgernas 
betydelse tillsammans med vårt formspråk, där vi tagit hänsyn till gestaltlagarna, 
litteraturstudien och konkurrensanalysen, förmedlar Hud & Hälsocenters 
kärnvärden. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuterar vi våra metodval, vårt resultat samt presenterar de 
slutsatser vi kommit fram till.  

5.1 Metoddiskussion 
Vid intervjun med vår uppdragsgivare Hollies Reklambyrå fick vi en 
uppgiftsbeskrivning samt brief som innehöll bakgrundsfakta om Hud & 
Hälsocenter och deras kärnvärden som de ville att vi skulle förmedla med vår 
design. Efter det genomförde vi en intervju med Hud & Hälsocenter och besökte 
deras lokaler i Norrköping och för att se deras arbetsmiljö. Det var välbehövligt då 
denna känsla enligt oss inte enbart går att förmedla via ett dokument, foto eller 
text utan är någonting som måste uppleva själv. Vi hade förberett oss med 
relevanta frågor och intervjun spelades in. Fördelen med att vi spelade in intervjun 
var att vi kunde lyssna igenom den senare så att ingen information gick förlorad. 
Att den genomfördes ansikte mot ansikte var bra så att vi på ett enklare sätt kunde 
ställa följdfrågor och därmed få utförligare svar. Vi kunde dessutom utveckla 
frågorna om den intervjuade inte förstod vad vi menade. Vi hade hellre föredragit 
att haft intervjun med grundaren till Hud & Hälsocenter då vi tror att vi hade fått 
mer tillförlitliga svar i så fall.  
 
I vår litteraturstudie undersökte vi relevant fakta som hjälpte oss i genomförandet 
av vår re-design med hur man kan tänka och vilken väg man kan gå. Detta 
kompletterades med vår konkurrensanalys som genomfördes med hjälp av en teori 
om konsumentnära varumärkesutveckling. Vi tog fram många konkurrenter och 
gjorde ett urval till två direkta konkurrenter och två indirekta konkurrenter. Vi 
analyserade deras logotyper och hemsidor utifrån teoretisk bakgrund, vår egna 
kunskap samt företagens affärsidé. Detta gjordes för att se vilka konkurrenter som 
har ett fungerande grafiskt material utifrån vart de vill nå eller vilka de vill nå fram 
till. När konkurrensanalysen var genomförd kunde vi dra slutsatser som hjälpte 
oss i vår designprocess. Vi hade kunnat analysera fler konkurrenter för att få en 
bredare bild om vad som fungerar när man ska utforma ett grafiskt material. Vi 
hade även kunnat studera fler grafiska element hos företagen, som brevpapper och 
visitkort, för att under dessa element ha en bredare grund att stå på i 
designprocessen. Däremot tror vi att det var bra att skala ned till bara logotyp och 
hemsida i det avseendet att det blir lättare att jämföra mellan konkurrenterna då 
det inte blandas in för många komponenter i analysen. En stor del av 
designprocessen var designandet av logotypen eftersom den första 
frågeställningen byggde på det. Vi tyckte därför att det var rimligt att involvera 
referenspersonerna så mycket som möjligt i den processen då de är experter på 
området. Vi valde att inte träffa referenspersonerna eftersom tiden inte räckte till. 
Tanken var från början att göra det men vi insåg också att det kan vara en fördel 
att hålla all kommunikation via mail eftersom vi mycket lättare kunde referera till 
deras åsikter i rapporten. Vi tror att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade 
haft ingående och personliga intervjuer med referenspersonerna. Då hade vi fått 
en större inblick i deras tankegångar och kunnat ställa följdfrågor på ett enklare 
sätt. Vi hade även kunnat dra mer nytta av deras expertis i de andra grafiska 



Diskussion och slutsatser 

50 

delarna, inte bara logotypen. De övriga grafiska delarna designades utifrån den 
litteraturstudie, konkurrensanalys och teori-insamling som vi tidigare gjort samt 
önskemålen som Hud & Hälsa hade.  

Vi gjorde en tabell (Tabell 1) för att undersöka om de metoder som vi använt oss 
av var relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vi anser därför att resultatet 
är tillförlitligt genom dessa val av metoder, även fast vi inte träffade 
referenspersonerna.  
 

 
Tabell 1. Matris över metoder 

 

5.2 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 
Syftet är att förstärka Hud och Hälsocenters identitet som fokuserar på välmående 
både i det yttre och det inre. Målgruppen ska känna sig trygg samtidigt som de ska 
uppleva ett varmt omfamnande. För att förmedla deras kärnvärden kommer vi 
genomföra en re-design av deras logotyp samt ta fram nytt grafiskt material.  
 
I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat utifrån våra frågeställningar samt drar 
slutsatser som vi under arbetets gång kommit fram till. 

5.3 Hur kan man genomföra en re-design av en 
logotyp?  
 
Vi har kommit fram till att man kan genomföra en re-design på många olika sätt 
och att varje designer förmodligen har sin egen metod eftersom det inte finns 
något konkret facit på hur man gör. Den designprocess vi har arbetat utifrån har 
vart till hjälp för att strukturera arbetet då vi behövt referenspersonerna, 
konkurrentanalysen och litteraturstudien för att nå det slutgiltiga resultatet. Då de 
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flesta designers använder sig av olika sätt har vi kombinerat dessa metoder för att 
nå det ultimata resultatet. Utvecklingen av logotypen skedde i största mån med 
hjälp av referenspersonerna som vi fick kontinuerlig feedback ifrån. Genom att 
behålla vissa delar kan en kund ändå behålla igenkänningen hos sitt varumärke, 
vilket gör att man kan vara friare i andra element och ändå våga satsa. Om man 
utvecklar designen mer än vad som var tänkt från början så är det viktigt att det 
uppfyller ett syfte för företaget och inte bara är någonting man som designer 
tycker passar enbart designmässigt. Logotypen hade kunnat utvecklas annorlunda 
med ett annat typsnitt istället för Gill Sans, men någonting vi lärt oss under detta 
arbete är att igenkänning är en viktig faktor i en re-design. Även om ett minde 
företag kan komma undan med större förändringar lättare eftersom deras 
varumärken inte är lika starka som mer välkända företags. Till exempel tror inte vi 
att IKEA eller H&M varken kan eller vill förändra sina grafiska profiler för 
mycket då de redan är så pass inarbetade hos kunderna.  
 

5.4 Hur kan man förmedla Hud & Hälsocenters 
kärnvärden i ett nytt grafiskt material? 
Då vi började med att designa logotypen, som är grundstenen i ett grafiskt 
material, så hade vi kontinuerlig kontakt med våra referenspersoner. Detta gav oss 
en bra grund till att skapa en tillförlitlig design. Vi valde att inte arbeta vidare med 
referenspersonerna under framtagningen av resten av det grafiska materialet på 
grund av tidsbrist. De delarna grundas på resultatet av teori-insamling och 
konkurrensanalys och såklart även efter Hud & Hälsocenters önskemål. 

 

5.5 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser vi kan dra ifrån detta examensarbete är att det inte finns något 
specifikt tillvägagångssätt att genomföra en re-design på. Det finns många olika 
vägar att gå och aspekter att ta hänsyn till. Så länge man ser till att de förändringar 
man gör förstärker budskapet som man vill nå ut med, istället för att det talar 
emot, så kan själva genomförandet se väldigt olika ut. En av de viktigaste 
slutsatserna är att kärnvärdena inte kan förmedlas genom enbart logotypen utan 
behöver fler grafiska komponenter för att budskapet ska nå ut till målgruppen. Att 
använda sig av färg är ett tydligt sätt att förmedla känslor och budskap vilket 
underlättar i det kreativa skapandet av en re-design. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till igenkänningen så man inte förändrar logotypen eller grafiskt material 
för drastiskt då man riskerar att tappa kunder. Däremot kan man som företag 
tjäna på en utveckling och förnyelse av grafiskt material om man vill nå nya 
kunder.  
 
Eftersom vi under detta arbete varit tidsbegränsade skulle man givetvis kunna 
arbeta vidare med de förslag vi tagit fram och utveckla dem ytterligare. Ett förslag 
på förbättring på hemsidan är att besökarna ska kunna boka behandlingar och se 
schema, för till exempel yoga, på hemsidan. Eftersom det inte var något som Hud 
& Hälsa hade önskat att ha med i den nya hemsidan så valde vi att inte ta med det. 
Man kan även utveckla arbetet vidare genom att göra en komplett grafisk profil till 
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Hud & Hälsa och inte enbart några få utvalda grafiska delar. Man skulle även 
kunna ta fram en marknadsföringsstrategi på förslag hur Hud & Hälsa ska 
kommunicera mot sin målgrupp. En annan metod att bygga vidare arbetet på är 
att göra en enkätundersökning med Hud & Hälsas målgrupp för att ta reda på vad 
som tilltalar dem och om kärnvärdena förmedlas med det grafiska material som vi 
har tagit fram. Det är en fördel att i designprocessen arbeta med utomstående 
parter då man får en objektiv syn på sitt arbete och konstruktiv kritik.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Brief 
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Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning 
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Bilaga 3 Intervjufrågor Hud & Hälsocenter 
 
 
1. Vad jobbar du med? 
 
2. Har du besökt Hud & Hälsocenter innan? Visste du att det fanns? 
 
3. Kommer du ihåg vad du hade för intryck av det innan du började jobba här? 
 
4. Vad fick du för känsla? 
 
5. Upplever du Hud & Hälsocenter annorlunda från då till nu? 
 
6. Om du skulle möta en utomstående som aldrig varit här, hur skulle du beskriva 
Hud & Hälsocenter för den personen? 
 
7. Vad tycker du om er nuvarande grafiska profil? (Förklarar vad grafisk profil 
innebär) 
 
8. Själva logotypen, tycker du att den stämmer överens med Hud & Hälsocenter? 
Tycker du att den behöver förändras? 
 
9. Vad har ni för önskemål i det nya grafiska materialet? 
 
10. Om du skulle beskriva Hud & Hälsocenter med tre ord, vilka skulle det vara? 
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Bilaga 4 Feedback från referenspersoner 
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