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Abstract 
 
Purpose – The increasing usage of Internet has led to a variety of guidelines on how to utilise 
and assess the human factor in the best way for internet usage, however, disregarding 
research in the field. Furthermore, graphic profiles have in a way been cemented in a pre-
internet world, which has led to a situation where many organisations have missed the 
opportunity to attract a lot of target groups, by raising the graphic profile and building 
mutually advantageous and interactive relations. With this as a background, the aim of this 
study is to elevate the awareness of how graphic profiling may emit humanity in a digital 
world. Therefore, the purpose of this study is: 
 

To increase the knowledge about how graphic profiles can radiate humanity in the 
digital world. 

 

In order to find the purpose of this study, the purpose has been broken down to a research 
question that goes: 

 

How are human emotions portrayed in graphic profiles exposed in the digital 
world? 

 

Method – To be able to answer this question three methods have been used, namely a review 
of relevant literature in the field, a survey and group interviews in the form of focus groups. 
The methods used include quantitative as well as qualitative data as well as primary and 
secondary studies. The literature review aimed at collecting facts in the field to serve the 
research undertaken to this date. The survey comprised of a comparison of fonts to be able to 
identify the emotions these fonts emitted. The interviews with the focus groups were a way of 
investigating the different participants emotions faced with five different graphic profiles and 
the elements they contained. 
 
Findings – The empirical data and the literature review resulted in a variety of data 
describing human reactions and emotions towards graphic profiles. These data was then used 
to prepare a model that comprised concrete information when trying to incorporate a human 
emotion within a graphic profile. This model include aspects and guidelines for photography, 
icons, colours, typography and tone of voice on how to interact with people in a better way in 
this new digital world. For example, photographs should be simple, dynamic and rich in 
contrasts where existing light is desirable. The results of this study are considered being useful 
for advertising agencies in their work with digital graphic profiles that covet a human touch. 
The results are hopefully also useful for digitalizing brands generally, where a human touch is 
desirable. 
 
Limitations – Within the focus groups there was a notable difficulty in creating discussions 
regarding perceived emotions for each of the elements, which resulted in a discussion upon 
the graphic profiles generally. Furthermore, the focus groups could only meet once and 
discuss, due to lack of time. Hence, impact from the interviewer and the context of situation 
may have influenced the results. Since colours – as anthropology has shown – are perceived in 
different ways in different cultures, this study is confined to a Swedish perspective. 
 
Keywords – Graphic design, digital world, graphic profile, emotions, brand communication, 
brand identity, humanity, the human touch, TV4 Group. 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Den ökade användningen av internet har lett till en mängd olika riktlinjer kring hur 
den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn till på internet, utan stöd av forskning. Vidare har 
grafiska profiler fastnat i tiden före internets existens vilket gör att organisationer missar 
möjligheten till att fånga målgrupper, höja grafiska profiler och bygga ömsesidigt fördelaktiga 
interaktiva relationer. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Att öka kunskap om hur grafiska profiler kan utstråla mänsklighet i den digitala 
världen. 

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i en frågeställning som lyder: 
 

Hur gestaltas en mänsklig känsla i en grafisk profil för exponering i en digital 
värld? 

 
Metod – För att kunna besvara frågeställningen har tre metoder tillämpats, vilka är 
litteraturstudie, enkätundersökning och gruppintervju i form av fokusgrupper. I metoderna 
ingår kvantitativa och kvalitativa studier samt primärdata och sekundärdata. 
Litteraturstudien innebar en insamling av befintlig forskning och fakta inom ämnet som 
fungerade som en grund i studiens resultat. Enkätundersökningen innefattade en jämförelse 
av typsnitt för att identifiera de känslor som typsnitten förmedlade. Fokusgrupperna handlade 
om att utforska deltagarnas känslor inför fem olika grafiska profiler och deras innefattande 
element. 
 
Resultat – Utifrån empirin och litteraturstudien resulterade studien i en mängd data 
beskrivande den mänskliga känslan i grafiska profiler. Datan sattes sedan ihop till en modell 
innefattande konkreta steg i ett syfte om att få in en mänsklig känsla i en digital grafisk profil. 
Modellen innefattar riktlinjer för fotografi, ikoner, färger, typografi och tonalitet där det ger 
vägledning för hur dessa ska gestaltas. Fotografier ska exempelvis vara enkla, dynamiska och 
kontrastrika där befintligt ljus bör eftersträvas. Studiens resultat anses vara användbart av 
reklambyråer i deras arbete med digitala grafiska profiler som önskas upplevas som mer 
mänskliga. Studiens resultat anses vidare vara användbart i syften kring att digitalisera 
varumärken i allmänhet, där en mänsklig känsla möjligen eftersträvas. 
 
Begränsningar – I fokusgrupperna uppkom det svårigheter kring att skapa diskussion 
rörande deltagarnas känslor inför varje specifikt element, vilket ledde till att diskussionerna 
främst kom att fokusera kring de grafiska profilernas helhet. Vidare hölls fokusgrupperna 
endast en gång vardera, vilket berodde på tidsbrist. Intervjuareffekt och kontexteffekt kan ha 
uppstått inom fokusgrupperna, vilket kan påverka resultatet. Eftersom färger vidare har olika 
uppfattningar och associationer i olika länder har studien begränsats till att bara innefatta 
uppfattningarna i Sverige. 
 
Nyckelord – Grafisk design, digital värld, grafisk profil, känslor, 
varumärkeskommunikation, varumärkesidentitet, mänsklighet, TV4-gruppen. 
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Begreppsdefinitioner 

Varumärke 
Konkurrens skapar oändliga val hos organisationer för vägar att anknyta till kunder. Dessa 
anknytningar kan leda till livslånga relationer där kunderna litar på och tycker om 
organisationens varumärke. Ett starkt varumärke står ut i en omfattande marknad där 
kundens uppfattning av varumärket i stort sett påverkar dess livslängd (Wheeler, 2009). 

Grafisk profil 
En grafisk profil är förbindelsen mellan vad en organisation är, vad den står för, vad den gör 
och hur den utför sin verksamhet (Topalian, 2003). Vidare handlar en grafisk profil om hur en 
organisation kan särskilja sig från en annan (Podnar & Melewar, 2010). En grafisk profil 
består av en samling grafiska element som tillsammans ger uttryck för ett varumärke som är 
tänkt att kommunicera varumärkets strategi visuellt. Det som kan innefattas i en grafisk profil 
är logotyp, färgpaletter, typsnitt, tonalitet, bildmanér och grafiska element eller mönster (N. 
Greening, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 

Varumärkesidentitet 
En varumärkesidentitet är till för att locka sinnen – att se, röra, hålla, höra och iaktta. 
Varumärkesidentiteten består av separata element som tillsammans bildar en helhet. 
Helheten bildar vidare varumärkets utseende och strävar efter att vara differentierad och 
igenkänningsbar (Wheeler, 2009). Varumärkesidentiteten grundas av intryck och 
förväntningar som organisationen bygger upp i kundens sinne (Topalian, 2003). 

Logotyp 
Rogers (1997) beskriver en logotyp som ett tydligt typsnitt och används i ett företags syfte. 
Exempel på logotyper är namn på tidningar som visas i huvudet på förstasidan eller på 
förpackningar för produkter. 

Typsnitt 
Ett typsnitt innefattar ett fullständigt alfabet – bestående av bokstäver, siffror och tecken – 
som är lika till utformningen (Bergström, 2012). 

Webbplats 
En webbplats är sammansatt innehåll, ljud, rörelse och färg som tillsammans skapar en 
interaktiv upplevelse där varumärket kommer till liv. På en webbplats har kunden kontroll 
utan press från säljare eller liknande (Wheeler, 2009). 

Tonalitet 
Tonalitet handlar om hur en organisation uttrycker sig i text för att fånga en identitet (N. 
Greening, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 

Uppkopplad 
Att vara uppkopplad innebär att du har direkt åtkomst till både information och andra 
människor över hela jorden (Damodaran, 2001). 

Linjär-tv 
Linjär-tv kopplas till en tv-tjänst där tittaren ser på schemalagda tv-program på en särskild 
erbjuden tid och på en särskild kanal där den presenteras (Eunyoung & Sang-Woo, 2014). 

Digital-tv 
Digital-tv innebär att tittaren själv väljer ett program och tittar på detta under dennes fritid 
(Eunyoung & Sang-Woo, 2014). 

Passiv tv-tittare 
Passiva media tvingar inte användaren att vara aktiv för att lägga märke till reklam, där tv är 
ett exempel på en sådan media (Dahlén & Lange, 2011). En passiv tv-tittare är en person som 
är nöjd med att vara bunden till en tv-tablå och därmed utför ett kravlöst tv-tittande (N. 
Greening, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 
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Aktiv tv-tittare 
Aktiva media tvingar användaren att vara aktiv för att lägga märke till reklam, där 
webbplatser är exempel på en sådan media (Dahlén & Lange, 2011). En aktiv tv-tittare är 
någon som aktivt skapar sin tv-upplevelse. Personen bestämmer därmed själv vad, hur och 
när denne ska titta på tv (N. Greening, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 
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1 Introduktion 
Denna rapport syftar till att beskriva den studie som har genomförts i form av ett 
examensarbete inom programmet Kandidatpåbyggnad inom Informatik vid Jönköping 
University. Studien innefattar hur en mänsklig känsla kan skapas i en grafisk profil för 
användning i digitalt syfte. Studien har till stor del baserats på TV4-gruppens nya grafiska 
profiler som uppdragsgivaren till denna studie, strategi- och designbyrån Bold, är ansvarig 
för. De nya grafiska profilerna till varumärkena Köket, TV4 Play och C More, som ingår i TV4-
gruppen, har studerats. Resultatet av studien syftar till att gynna Bold i liknande framtida 
projekt. 

1.1 Bakgrund 
Levnadssättet under 2000-talet kännetecknas av en ständigt pågående ökning av 
teknikutveckling och förknippas med förändringar kring hur individer kommunicerar, arbetar 
och lever. Oftast används flertalet olika digitala system och enheter i vardagen som 
tillsammans underlättar en professionell livsstil. Dessa digitala system kan underlätta vid 
bland annat inlärning, underhållning, resande och hälsa (Damodaran, 2001). International 
Telecommunication Union (2015) påvisar den ökade teknikanvändningen genom en studie 
som visar på att ungefär 80 % av Europas invånare använder internet. Globalt sett har 
internetanvändandet ökat från ungefär 7 % till över 40 % mellan 2000 och 2015. 
 

Många av de mest betydelsefulla förändringarna i omvärlden under de senaste decennierna 
kan relateras till spridningen av internet. Internet har förändrat sätten att bedriva 
organisationer ur många olika aspekter, däribland datorförmedlad kommunikation med 
kunder. På senare tid har utvecklingen skapat nya sätt för kunderna att interagera med 
organisationer som är verksamma på internet, innebärande att organisationer måste se över 
hur väl deras nuvarande affärsmodell stämmer överens med de nya förändringarna för att 
förbli konkurrenskraftiga. Det här har lett till att organisationer måste anpassa sig efter 
betydelsefulla omvärldsförändringar, vilket annars har visat sig vara konkursgenererande för 
många organisationer (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010). 
 

Det har på senare år skett en förändring gällande företags grafiska profiler. Företag har börjat 
utöka sitt sätt att uttrycka sig samt blivit mer flexibla och dynamiska med anledning av att 
skapa mening och själ till konsumenters uppfattning om varumärket (Gobé 2001). När en 
visuell design tas fram för webben är det viktigt att ta hänsyn till de designregler som 
tillhandahålls för att skapa en webbplats med ett bra gränssnitt som är enkel att använda, 
läsbar och visuellt smakfull. Ett gränssnitt består av mjukvara, visuell design och innehåll. 
Visuell design styr både innehållet och programvaran. Mjukvaran och innehållet tar form med 
hänsyn till den visuella designen. De viktigaste delarna i en visuell design är logotyp, 
symboler, bild, färg och text (Kurtcu, 2012,). Den visuella designen är emellertid endast en av 
många faktorer som påverkar en organisations varumärkesidentitet (Topalian, 2003). 
 

Litteratur som avhandlar varumärken fokuserar alltmer på hur känslor ska användas som ett 
vapen för att attrahera konsumenter till varumärken (Akgün, Koçoğlu, & İmamoğlu, 2013). En 
varumärkesidentitet skapas i huvudet hos målgrupperna som en följd av budskap mottagna 
från olika källor. Därmed är en varumärkesidentitet svår att fokusera och kontrollera och kan 
således bara påverkas av den organisation som varumärket tillhör. En grafisk profil är, till 
skillnad från en varumärkesidentitet, återgiven och under kontroll av organisationen som 
varumärket tillhör (Topalian, 2003). En grafisk profil kan bidra till att organisationer 
särskiljer sig från konkurrenter, ökar sin igenkänning, korsar internationella gränser och 
skapar en vilja av identifiering bland anställda. Därmed är en grafisk profil ett viktigt verktyg 
för organisationer (Bolhuis, de Jong, & van den Bosch, 2015). Rogers (1997) talar även om 
vikten av att ge ett bra första intryck genom den grafiska profilen. Han menar även att 
organisationer skapar intryck hos intressenter genom samtliga kontaktpunkter mellan 
intressenter och organisationen, oavsett om det handlar om en exponering av en logotyp eller 
kommunikation med en kundserviceavdelning. 
 

I takt med att samhället blir alltmer digitalt påverkas även tv-upplevelsen. Användare 
kommer inte enbart att kunna interagera med tv-program via deras mobila enheter, utan 
kommer även att behöva hämta tv-innehåll och format över olika enheter och utanför den 
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inhemska omgivningen. Människor spenderar mindre tid på att titta på tv som är fäst vid en 
bildskärm vilket har lett till uppkomsten av interaktiv tv. Interaktiv tv ger de aktiva 
användarna möjlighet till att utöka deras tv-användande till mer familjära aktiviteter som är 
mer bekanta på internet, såsom att surfa på internet, personifiera vad de helst tittar på och 
alltmer ta del av direktsändning. Intåget av interaktiv tv kommer i sin tur att leda till att tv-
tittande går från linjär interaktion till en tvådimensionell surfupplevelse (Roibás & Sala, 
2004). 

1.2 Problembeskrivning 
Med den ökade användningen av internet har ämnesområdet webbdesign blivit alltmer 
utforskat (Song, 2006). Vikten av att ta hänsyn till den mänskliga faktorn och användarna vid 
utformning av innehåll till webben har fått större uppmärksamhet bland forskare (Damiani, 
Lytras, & Cudre-Mauroux, 2010). Problemet är emellertid att det här har resulterat i en 
mängd olika riktlinjer kring hur den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn till på internet, 
utan stöd av forskning (Song, 2006). Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) talar vidare om 
problemet och menar att trots att det finns en stor mängd bevis inom litteratur gällande den 
ökade betydelsen av känslor i byggandet av starka band mellan konsumenter och varumärken, 
läggs inte mycket ansträngning på att fördjupa och förlänga den forskning som erhålls inom 
emotionell märkesprofilering. Även Gobé (2001) påpekar detta och hävdar att många 
webbplatser idag fortfarande upplevs vara linjära där emotionella inslag varken skildras och 
uttrycks. 
 

Vidare letar designers efter lösningar för hur känslomässiga kopplingar kan skapas med idéer, 
produkter, tjänster och varumärken. Att skapa en förståelse för upplevelser och att involvera 
användare är inget nytt inom dagens design. Designers involverar alltmer kvalitativa 
undersökningsmetoder i deras processer, såsom observationer och intervjuer, för att skapa en 
förståelse för människans levnadssätt. Problemet är emellertid att det här inte alltid leder till 
användbara insikter. Därmed behöver designers bredda sitt fokus och bygga en empatisk och 
emotionell förståelse mellan designteamet, klienter och användare (Crossley, 2003). 
 

Podnar & Melewar (2010) genomförde en empirisk undersökning med anledning av att det 
saknas teoretisk bakgrund och empiriska bevis för att kunna diskutera parallellen mellan 
mänsklighet och grafisk identitet. Därför genomfördes en undersökning för att testa 
rimligheten mellan mänsklighets- och företagsparallellen genom en analys av beskrivningar 
av människor och organisationer ur en neutral synvinkel. Om respondenterna i 
undersökningen uppfattar företag på samma sätt som de uppfattar individer kan det hävdas 
att en grafisk identitet är psykologiskt verklig för respondenterna. Psykologisk verklighet 
innebär att något är verkligt till den utsträckning att människor reagerar på det som om det 
vore verkligt. 
 

Topalian (2003) talar om ytterligare ett problem gällande att grafiska profiler har fastnat i 
tiden före internets existens, trots att kommunikation nu är betydligt enklare med anledning 
av framsteg inom informationsteknologi och utvecklingen av internet. Ett exempel som 
utpekas är att företags webbsidor skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg för grafiska profiler, 
men trots detta visar få webbsidor framsteg från tryckmaterial. Det här gör att organisationer 
missar möjligheten till att fånga målgrupper, höja grafiska profiler och bygga ömsesidigt 
fördelaktiga interaktiva relationer. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Målet med studien är att utreda hur det mänskliga fångas i en grafisk profil när den exponeras 
i en digital värld. 
 

I problembeskrivningen framgår det att den ökade användningen av internet har lett till att 
ämnesområdet webbdesign har blivit alltmer utforskat. Problemet är emellertid att det här 
har resulterat i en mängd olika riktlinjer kring hur den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn 
till på internet, utan stöd av forskning. Trots att det finns en stor mängd bevis inom litteratur 
gällande den ökade betydelsen av känslor i byggandet av starka band mellan konsumenter och 
varumärken, läggs inte mycket ansträngning på att fördjupa och förlänga den forskning som 
erhålls inom emotionell märkesprofilering. Vidare utpekas ett annat problem gällande 
grafiska profiler som har fastnat i tiden före internets existens, trots att kommunikation nu är 
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betydligt enklare med anledning av framsteg inom informationsteknologi och utvecklingen av 
internet. Det här gör att organisationer missar möjligheten till att fånga målgrupper, höja 
grafiska profiler och bygga ömsesidigt fördelaktiga interaktiva relationer. Därmed är syftet 
med denna studie: 
 

Att öka kunskap om hur grafiska profiler kan utstråla mänsklighet i den 
digitala världen. 

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i en frågeställning där tanken om mänsklighet 
i den digitala världen har tagits vidare. Genom att öka kunskap om hur grafiska profiler kan 
utstråla mänsklighet har en frågeställning byggts upp kring detta. Det ökade hänsynstagandet 
kring den mänskliga faktorn har resulterat i en mängd olika riktlinjer kring hur detta på bästa 
sätt ska utföras, utan stöd av forskning. Därmed är studiens frågeställning: 
 

[1] Hur gestaltas en mänsklig känsla i en grafisk profil för exponering i en digital värld? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Med anledning av studiens frågeställning rörande hur en mänsklig känsla gestaltas av grafiska 
profiler i en digital värld har grafiska profiler studeras. Det som har studerats inom de 
grafiska profilerna är logotyper, typografi, fotografier, ikoner, tonalitet, färg och form. Studien 
omfattar endast material på webben samt övergången från linjär-tv till digital-tv. 
 

Studien omfattar inte granskning av digitala eller tryckta annonser eller liknande material 
som inte är direkt kopplat till den grafiska profilen. Kommunikationen till användaren har 
inte heller granskats, såsom texters innehåll och budskap eller organisationers direkta 
kommunikation till kunder. Studien omfattar vidare inte att hur typografi tillämpas på 
webben och hur den anpassas för just detta, innefattande exempelvis regler för storleksgrad 
på typsnitt för god läsbarhet. 

1.5 Disposition 
Rapporten är strukturellt uppbyggd innefattande avsnitt med rubriker i fyra nivåer som inleds 
med avsnittet Introduktion. Detta avsnitt ger en överblick och bakgrund till studien och det 
problemområde som studien har byggts upp kring. Här presenteras även syfte och 
frågeställning. I nästa avsnitt, Metod och genomförande, beskrivs de metoder som har 
tillämpats i studien där metoderna kopplas till frågeställningen och vidare beskrivs grundligt. 
Här argumenteras det även för metodernas trovärdighet. I avsnittet Teoretiskt ramverk 
presenteras studiens teoretiska grund baserat på tidigare forskning och fakta. I följande 
avsnitt, Empiri, presenteras den data som har samlats in genom de metoder som har 
tillämpats inom studien. Det femte avsnittet, Analys, innefattar en jämförelse mellan den 
insamlade teorin och empirin. Här analyseras alltså resultatet från de olika metoderna för att 
även kopplas samman och därigenom skapa sammanhang. Avsnittet Diskussion och 
slutsatser innefattar en sammanfattning och diskussion kring studiens resultat och metoder. 
Här beskrivs även studiens begränsningar och förslag på vidare forskning. Rapporten avslutas 
med Referenser och Bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Studien har genomförts med hjälp av tre metoder. I metoderna ingår dels kvantitativa och 
kvalitativa studier, dels primärdata och sekundärdata. Den första metoden, som studien 
inleddes med, bestod av en litteraturstudie. Denna studie genomfördes för att bygga en 
teoretisk grund inför insamlingen av empiri. Litteraturstudien består av sekundärdata, vilket 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar som något som redan finns insamlat. Dessa 
insamlade material kan återfinnas i dokument, databaser, register och arkiv. De tillgångar 
som kan ses med insamling av sekundärdata är tillgängligheten och omfattningen som 
metoden bringar. 
 

Den andra metoden som tillämpades i studien var en enkätundersökning. Denna metod 
består av primärdata, vilket Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver som något som 
behöver samlas in. Det här kan ske genom observationer, mätningar eller med hjälp av 
respondenter. Insamling av primärdata är en tidskrävande och kostsam metod, men å andra 
sidan en metod som ger stark validitet. 
 

Enkätundersökningen utfördes digitalt på internet via tjänsten Google Formulär. Här ställdes 
14 frågor som skickades ut på internet för att spridas till individer som ville svara på den. 
Urvalet och antalet svarande individer var därför slumpmässigt, då det inte fanns möjlighet 
till att styra. Förhoppningen var emellertid att erhålla minst 50 besvarade enkäter. 
Enkätundersökningen resulterade i kvantitativ data då den genererade svar i form av statistik 
och siffror. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att kvantitativa studier kan bestå 
av enkäter, intervjuer, databaser och register som sedan kan redovisas i tabeller, grafer eller 
diagram. 
 

Den tredje och sista metoden som tillämpades var en gruppintervju i form av fokusgrupper. 
Två fokusgrupper formades där grupperna innefattade fem personer vardera. 
Fokusgrupperna var baserade på deltagare som matchar befolkningen i Sverige som tittar på 
tv. Detta innebär att deltagarna är vana tv-tittare som tittar på antingen linjär- eller digital-tv. 
Deltagarna i fokusgrupperna var däremot utvalda för att inte ha utbildning eller 
arbetslivserfarenhet inom grafisk design, med anledning av att få ett så allmänt och opartiskt 
resultat som möjligt. Intervjuerna med fokusgrupperna resulterade i kvalitativ data då de 
genererade svar i form av termer. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att kvalitativ 
data kan bestå av intervjuer, observationer och databaser som sedan kan redovisas i form av 
citat, berättelser eller fall. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställning, vilken lyder ”Hur gestaltas en mänsklig känsla i en grafisk 
profil för exponering i en digital värld?”. För att besvara studiens frågeställning har 
metoderna litteraturstudie, enkätundersökning och fokusgrupper tillämpats. Här beskrivs 
de två sistnämnda metodernas koppling till frågeställningen. 

2.1.1 Enkätundersökning 
För att besvara frågeställningen genomfördes en enkätundersökning. Enkätundersökningen 
behandlade typografi och dess visuella budskap, innefattande vilka känslor människor 
kopplar till typsnitt. I undersökningen jämfördes tolv typsnitt för att komma fram till om vissa 
typsnitt upplevs som exempelvis mer snälla eller tydliga än andra. Svaren på undersökningen 
styrker frågeställningen då det handlar om hur en mänsklig känsla kan gestaltas i en grafisk 
profil där typografi ordinärt ingår. 

2.1.2 Fokusgrupper 
För att besvara frågeställningen tillämpades även fokusgrupper. Fokusgrupperna diskuterade 
kring TV4-gruppens nya grafiska profiler där logotyper, typsnitt, färger, form, fotografier, 
ikoner och tonalitet innefattades. Ämnet som deltagarna framförallt diskuterade kring var vad 
de olika elementen tillsammans och var för sig skapade för känsla. Anledningen till att 
fokusgrupper tillämpades som undersökningsmetod i studien var för att ta reda på hur en 
känsla lyfts fram genom olika element i en grafisk profil samt för att ta reda på om deltagarna 
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i fokusgrupperna ansåg att TV4-gruppens nya grafiska profiler återgav en mänsklig känsla, 
vilket var TV4-gruppens målsättning med projektet. 

2.2 Arbetsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs arbetsprocessen för de tre valda metoderna. Här behandlas alltså 
planering, upplägg, design och tillvägagångssätt av undersökningarna. 

2.2.1 Litteraturstudie 
I följande avsnitt behandlas arbetsprocessen för litteraturstudien. 

2.2.1.1 Planering 

Studien inleddes med insamling av data, vilket är hjälpsamt eftersom samling av vetenskaplig 
data, som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) uttrycker, skapar begripliga sammanhang. 
Denna data grundades i litteratur och kallas därav sekundärdata. Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2014) beskriver sekundärdata som uppgifter som redan finns insamlade och kan hittas i 
bland annat register, databaser, arkiv och dokument. Den data som samlas in är tänkt att ge 
en orientering inom området, en överblick över hur liknande undersökningsproblem har 
behandlats tidigare, en sammanfattning av tillgängligt källmaterial fram till en viss tidpunkt 
samt relevanta uppgifter för den egna undersökningen. Jacobsen (2002) förklarar vidare att 
både sekundärdata och primärdata bör tillämpas i en studie. Sekundärdata som ställs mot 
primärdata kan fungera som kontroll gentemot varandra. Vidare kan utkomsten från de båda 
metoderna stödja varandra och därmed styrka studiens resultat. 
 

Jacobsen (2002) påpekar betydelsen av att värdera källor vid insamling av sekundärdata. Det 
handlar om att bedöma hur tillförlitlig källorna är för att undvika tillämpning av felaktig 
information. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) talar om begreppet källkritik som en 
urvalsmetod för källor, vilket handlar om att kritiskt granska den information som har 
insamlats för att därefter avfärda källor som inte håller måttet och utnyttja de källor som 
anses vara tillräckligt trovärdiga. 

2.2.1.2 Genomförande 

Den vetenskapliga data som insamlades hittades främst genom databasen Primo som drivs av 
Jönköping University. Här användes lämpliga sökord för att sedan hitta källor innehållande 
data som kunde vara till hjälp under arbetets gång. Vid urval av källor har det funnits en 
strävan efter att enbart utnyttja vetenskapliga källor med stämpeln ”Peer Reviewed Journal” 
som indikerar att källan är vetenskaplig. Vid de flesta av de tillfällen då inte vetenskapliga 
källor har utnyttjats har källor tillämpats från välkända författare som har bidragit med en 
stor del av den grundliga information som föreligger inom området. Det har även strävats 
efter att undvika källor som är skrivna före år 2000 då förhållanden i samhället ständigt är 
under förändring. Området design är ett särskild snabbföränderligt område, vilket pekar på 
att det är av särskild vikt med relevanta källor för denna studie då den är en del av området 
design. 

2.2.2 Enkätundersökning 
I detta avsnitt behandlas arbetsprocessen för enkätundersökningen. 

2.2.2.1 Planering 

Ett av de första stegen i att utveckla en enkätundersökning är enligt Kalton (1983) att 
definiera populationen som ska undersökas, där populationen innefattar de personer som är 
med och besvarar enkäten. Här menar Kalton alltså att rätt personer ska undersökas för rätt 
studie. För att göra detta kan en fundering göras kring den tänkta populationens ålder, 
geografiska tillstånd, innebärande om bara personer som bor i en viss stad ska undersökas, 
eller liknande (Kalton, 1983).  
 

Vid planeringen av enkätundersökningen som genomfördes i denna studie fanns ett förstånd 
om att det skulle bli svårt att påverka och därmed bestämma populationen på egen hand. Det 
här beror på att det är svårt att styra var enkäten kommer att nå då den sprids på internet där 
syftet är att nå ut till så många som möjligt. Istället planerades några enkla frågor för att 
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identifiera de personer som besvarade enkätundersökningen, för att sedan ha möjlighet till att 
kartlägga dessa för vidare jämförelse och analys. 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver möjligheten att särskilja populationen för 
att skapa grupper för en sorts identifikation. Detta görs genom att ta reda på några fakta om 
de personer som besvarar enkäten, såsom vilken utbildning, ålder, inkomst och liknande 
dessa personer har. Författarna förklarar vidare att de enklare frågorna i frågeformuläret kan 
placeras i början av enkäten för en behaglig inledning, såsom frågor om ålder och kön, medan 
mer känsliga frågor bör placeras i slutet av enkäten. Vid planeringen av enkätundersökningen 
för denna studie beslöts det för att inkludera ett fåtal frågor för att lättare kunna identifiera 
populationen. De frågor som inkluderades i frågeformuläret var de enklare frågorna som kan 
placeras i början av enkäten där det frågades om ålder och tv-tittarvanor. Tv-tittarvanor 
innefattade huruvida personen som svarade på enkäten ansåg sig vara en aktiv eller passiv tv-
tittare. Vidare information upplevdes inte vara nödvändigt för studiens resultat. 
 

Svarsalternativen till den inledande frågan gällande ålder angavs enligt Gobés (2001) 
indelning av konsumenterna innefattande tre populationer: babyboomgenerationen (födda 
1946-1964) generation X (födda 1965–1976) och generation Y (födda 1977–1994). Dessa tre 
populationer har olika uppfattningar när det kommer till varumärken. 
Babyboomgenerationen reagerar på signaler av prestation, status och prestation. Generation 
X värdesätter påhittighet, kreativitet och relationer medan generation Y reagerar på humor, 
interaktivitet och upplevelser. Det är avgörande att studera skillnaderna mellan de olika 
generationerna samt trender rörande livsstilar i samhället för att få en förståelse för vilka 
användarna är och vad som får dessa att vistas på internet. 
 

Vid utformning av enkätundersökningar finns det ideal för hur många frågor dessa ska bestå 
av. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) anser att ett frågeformulär som är formulerade 
med fria svar inte ska ha mer än 20 frågor och att frågeformulär med slutna frågor inte ska ha 
mer än 60 frågor. Att ställa många frågor underlättar då undersökaren i regel måste ställa fler 
frågor än vad som är tänkt för att få svar på de frågor som ställs. Under planeringsfasen av 
enkätundersökningen till studien fanns inget specifikt mål för antalet frågor som skulle ingå i 
frågeformuläret. Antalet resulterade dock i 14 frågor med slutna svar. Att ha frågor med slutna 
svar användes eftersom frågorna endast baserades på två alternativ som skulle jämföras, och 
därmed fanns inget behov av ytterligare personliga åsikter och tankar. Istället för att ha 
många frågor i formuläret för att säkerställa att svar fås in gjordes frågorna obligatoriska 
istället. 
 

Den största svårigheten enligt Visser, Krosnick och Lavrakas (2000) är att använda sig av 
öppna frågor i frågeformulär. När frågorna är öppna går det att räkna med nästan lika många 
olika svar som respondenter. Dessa svar måste därför analyseras och placeras in i kategorier 
för att få struktur och uppdelning på svaren. Kategoriseringen kräver att flera personer läser 
och tolkar svaren, eftersom dessa kan tolkas olika hos olika personer, för att sedan placera in 
dem i korrekt kategori. Om svar uppfattas olika hos personerna som tolkar dessa upprepas 
processen tills ett gemensamt beslut fattats. Den tid och kostnad som denna procedur kräver 
leder till att många forskare istället föredrar slutna frågor. Det negativa med slutna frågor är 
dock att svaren begränsas och därmed leds respondenterna till att svara något som de kanske 
inte annars hade svarat (Visser, Krosnick, & Lavrakas, 2000). 

2.2.2.2 Genomförande 

När planeringen var genomförd påbörjades arbetet med att utforma enkätundersökningen 
och de slutgiltiga frågorna kan ses i bilaga 1. Enkäten utformades i Google Formulär och 
inleddes med grundläggande frågor kring ålder och tv-tittarvanor. Vid frågan gällande tv-
tittarvanor tillämpades begreppet analog tv istället för linjär-tv med anledning av att det 
antogs att de svarande skulle känna igen ordet analog tv till skillnad från linjär-tv som kan 
anses tillhöra fackspråk. Det var viktigt att de inledande frågorna i enkätundersökningen inte 
skulle skapa missförstånd och fokus på fel ställen. Under frågan förklarades även begreppen 
analog tv och digital tv. Det här följdes av elva frågor kring typsnitt kopplat till känslor. 
Typsnitten valdes ut enligt Bergströms uppdelning av typsnittsfamiljer (se avsnitt 3.5), vilket 
är sju typsnittsfamiljer med exempel på typsnitt som utstrålar olika egenskaper. Dessa 
typsnitt och egenskaper användes vid utformningen av frågorna till enkäten. Det här 
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resulterade i sju egenskaper, där fyra av dem upprepades, vilket ledde till elva frågor kring 
typsnitten. De elva frågorna baserades alltså på egenskaperna som kopplats till elva specifika 
typsnitt som alla jämfördes med Quattro Sans. Varje typsnitt exponerades i form av en artikel 
på en enskild läsplatta, varpå två läsplattor exponerades i varje fråga kring jämförande om 
typsnitt. Typsnitten exponerades på digitala skärmar i ett syfte om att utföra undersökningen 
med en digital vinkel för att i sin tur kunna koppla detta till studiens frågeställning. När 
enkätundersökningen var helt färdigställd publicerades den via Google Formulär på internet 
för att sedan spridas via framförallt grupper och kontakter på Facebook. Efter 16 dagar 
stängdes enkäten för insamling av data. Det hade då genererats 70 svar. 

2.2.3 Fokusgrupper 
I detta avsnitt behandlas arbetsprocessen för fokusgrupperna. 

2.2.3.1 Planering 

Att tillämpa en fokusgrupp, eller gruppintervju, som undersökningsmetod innebär att flera 
individer förs samman och för en diskussion och/eller ett samtal om ett eller flera ämnen. Den 
som undersöker agerar debattledare eller ordförande snarare än en intervjuare som ställer 
frågor. Vidare besvarar inte enbart deltagarna undersökarens frågor utan formulerar även 
egna frågor till övriga deltagare och besvarar frågor från andra (Jacobsen, 2002). 
 

Det första steget i arbetet med fokusgrupperna var att genomföra en planering av 
undersökningen. Vid planeringen har Jacobsens (2002) rekommendationer utgåtts ifrån 
kring riktlinjer och vilka val som måste göras vid hopsättning av fokusgrupper. Jacobsen 
inleder med att förklara att ett val måste göras kring urvalet av deltagare till fokusgrupperna. 
Williamson (2002) talar vidare om snöbollsmetoden som ett sätt att välja ut deltagare till en 
undersökning, innebärande att deltagare väljs utifrån undersökarens bekantskapskrets. Dessa 
personer kan i sin tur tipsa om deltagare i sina bekantskapskretsar som också kan komma att 
bli deltagare. I och med detta togs beslutet i denna studie att deltagarna i de båda 
fokusgrupperna skulle bestå av individer som varken har någon utbildning eller 
arbetslivserfarenhet inom grafisk design, då majoriteten av befolkningen i Sverige som tittar 
på tv består av just dessa. Den ena fokusgruppen bestod av aktiva tv-tittare medan den andra 
bestod av passiva tv-tittare. 
 

Nästa steg i planeringen handlade om att bestämma storleken på gruppen där 
rekommendationerna ligger på mellan fem och åtta deltagare (Jacobsen, 2002). Därmed togs 
beslutet att sätta ihop två fokusgrupper med fem deltagare vardera. I samband med detta togs 
även beslut kring undersökarnas roller i fokusgrupperna. Jacobsen (2002) menar att 
intervjuaren antingen kan ha en aktiv roll eller passiv roll. En passiv roll innebär att 
undersökaren inleder samtalet för att därefter endast lyssna och ta in det som diskuteras. 
Fördelen med att förhålla sig passivt är att enbart deltagarnas synpunkter lyfts fram i 
diskussionen. Det finns emellertid flera faror med helt passiva roller. Dels kan diskussionen 
urarta till ämnen som inte intresserar undersökaren, dels kan dominanta roller uppstå bland 
deltagarna som tar över diskussionen. Därmed kan ibland aktiva roller vara att föredra. En 
intervjuare som intar en fullt aktiv roll styr diskussionen med frågor och hur länge varje fråga 
ska diskuteras. Fullt aktiva roller styr därmed hur diskussionen går fullt ut, vilket oftast inte är 
att föredra då det inte lämnar utrymme för sidospår. Därmed är det vanligast att förhålla sig 
till ett mellanting mellan en aktiv och en passiv roll. Det kan innebära att intervjuaren har ett 
fördefinierat ämne och inleder med en övergripande fråga som deltagarna får diskutera kring. 
Under samtalets gång kan intervjuaren ingripa för att exempelvis tydliggöra ett uttalande, 
fördela ordet och styra tillbaka ämnet. 
 

I och med detta valdes förhållningssättet hos intervjuarna att vara ett mellanting mellan aktivt 
och passivt gentemot deltagarna för att delvis kunna styra ämnet, delvis inta ett öppet 
förhållningssätt. Intervjuarna valde att aktivt ställa frågor för att klargöra deras tankar kring 
tonalitet och känslor men vid uttalanden vara passiva för att inte av misstag vägleda dem in på 
specifika känslor och därmed påverka deras svar. Det bitvis aktiva förhållningssättet gav även 
möjlighet för intervjuarna att förtydliga otydliga uttalanden och fördela ordet mellan 
deltagarna. 
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Intervjuerna genomfördes på två olika grupper med deltagare som hade olika vanor kring tv-
tittande. Jacobsen (2002) talar om att talar om att det är att föredra att arbeta med minst två 
grupper, då det ökar möjligheterna att insamla mer nyansrik information. Om grupperna 
dessutom är rätt så olika varandra till sin karaktär kan skillnader i resultatet mellan 
grupperna erhållas. Det innebär att data kan genereras som tyder på att det finns skillnader 
på synen bland olika individer kring ett särskilt fenomen. Därmed kan det konstateras att 
grupperna kompletterar varandra. 
 

Varje fokusgrupp intervjuades en gång för att, som Jacobsen (2002) talar om, spara resurser 
och tid. Intervjuerna genomfördes på olika håll, där den ena genomfördes i Uppsala och den 
andra i Linköping. För att materialet, som deltagarna skulle diskutera kring, skulle exponeras 
i ett så naturligt sammanhang som möjligt visades det upp på en läsplatta. Det här berodde på 
att de grafiska profilerna, som inkluderades i studien, är tänkta att exponeras i en digital 
värld. 

2.2.3.2 Genomförande 

När beslut gällande planeringen hade tagits genomfördes nästa steg som innefattade att ta 
kontakt med potentiella deltagare enligt bestämmelserna. Det togs kontakt med folk i 
omgivningen för att höra om de hade möjlighet att agera deltagare eller om de hade några 
kontakter som kunde vara potentiella deltagare. Fem individer som oftast tillämpar aktivt tv-
tittande hittades till den ena fokusgruppen och fem individer som oftast tillämpar passivt tv-
tittande hittades till den andra fokusgruppen. Ingen av deltagarna hade varken utbildning 
eller arbetslivserfarenhet inom området grafisk design. 
 

Därefter påbörjades arbetet kring upplägget av fokusgrupperna. Element från de grafiska 
profilerna tillhörande Köket, TV4 Play, C More, Viaplay och SVT Play valdes inledningsvis ut. 
Därefter utformades en presentation i programmet Adobe InDesign i samma format som en 
skärm för en läsplatta, i och med att presentationen skulle visas upp på läsplattor inom 
fokusgrupperna. De första tolv bilderna i presentationen formade en inledning där 
examensarbetet och fokusgrupper som metod förklarades. Begrepp som antogs kunna vara 
svårbegripliga för deltagarna förklarades vilka ansågs vara typsnitt, ikon och grafisk profil. De 
följande bilderna bestod av element från de grafiska profilerna vilket var logotyper, typsnitt, 
färger, form, fotografier, ikoner och tonalitet. Beslutet togs alltså att visa en kombination av 
de olika grafiska elementen som tillsammans utgör en hel grafisk profil. Anledningen till detta 
var att, som Wheeler (2009) uttrycker, varje del i det visuella språket tillsammans ska utgöra 
en helhet för att förena och urskilja. 
 

Varje grafisk profil exponerades i två olika bilder där den ena bilden bestod av element 
utformade till en enkel webbplats och den andra som ett kollage av samtliga element. Tanken 
med bilden i form av en webbplats var att fånga deltagarnas spontana och övergripande 
intryck och känslor. Den andra bilden innehållande kollaget skulle generera tankar kring 
respektive element i den grafiska profilen. Det här ledde till data kring dels deltagarnas 
känslor för samtliga element som en helhet, dels deltagarnas känslor kring respektive element 
var för sig. Presentationen kan ses i bilaga 2. 
 

Det formulerades även frågor men det fastställdes ingen bestämd ordning för dessa, utan 
frågorna var snarare övergripande till samtliga bilder. Arbete lades på att försöka förutspå 
situationer och samtal i det kommande genomförandet av fokusgrupperna för att kunna 
forma strategier och följdfrågor som skulle kunna komma till användning. Utgångspunkt för 
detta var att besluta kring vilken data respektive bild i presentationen skulle generera. 
Fokusgrupperna handlade trots allt om att deltagarna öppet och fritt skulle tala om intryck 
och känslor kring respektive grafisk profil. 
 

Slutligen genomfördes intervjuerna i de två fokusgrupperna. Fokusgrupperna fick beskåda 
och föra diskussioner kring presentationen innehållande bilder med kombinationer av 
logotyper, typsnitt, färger, form, fotografier, ikoner och tonalitet. Det var viktigt att se till att 
samtliga deltagare upplevde sig förstå och därav säkerställde intervjuaren kontinuerligt att 
deltagarna förstod. Intervjuaren förde diskussionen framåt genom att be deltagarna byta bild i 
bildspelet och inleda varje bild med en övergripande fråga. Intervjuaren ställde även frågor 
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med syfte att konkretisera och fördjupa utsagor från deltagarna. Vid behov fördelade 
intervjuaren ordet mellan deltagarna för att låta alla komma till talan. 
 

Intervjuerna med fokusgrupperna spelades in med ljudupptagning. Ljudinspelningen gör, 
enligt Jacobsen (2002), att anteckningar kan undvikas helt då det tar fokus från intervjun och 
minskar ögonkontakten med deltagarna. För att upprätthålla en så naturlig dialog som möjligt 
bör ljudinspelning tillämpas. Det är den mest fullständiga registreringen av data, och 
deltagarnas utsagor kan fångas upp ordagrant på det här sättet. 

2.3 Ansats 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) talar om induktion och deduktion som två olika 
ansatser. En induktiv ansats handlar om att utgå från empiri i arbetet medan en deduktiv 
ansats innebär att arbetet inleds med att studera befintliga begrepp och teorier. Jacobsen 
(2002) menar även att ett induktivt förhållningssätt handlar om att undersökaren insamlar 
empiri utan att ha ställt några hypoteser på förhand. I det fallet handlar det om att sträva efter 
att gå ut med ett öppet förhållningssätt, och den här typen av ansats passar bäst för 
kvantitativa metoder. Ett deduktivt förhållningssätt handlar därmed på motsatt sätt om att 
inleda arbetet med att formulera hypoteser för att sedermera pröva om hypoteserna kan 
behållas eller måste förkastas. Det är en sluten ansats och passar bäst för kvalitativa metoder. 
 

Patel & Davidson (2011) talar om abduktion som ytterligare en form av ansats som kan hävdas 
vara ett mellanting mellan induktion och deduktion. Abduktion innebär att undersökaren 
varvar arbetet med teori och empiri istället för att genomföra det ena före det andra. Fördelen 
med denna ansats är att undersökaren inte blir låst, vilket hen blir vid rent induktiva eller 
deduktiva ansatser. Jacobsen (2002) betonar att det numera mer sällan talas om helt 
induktiva eller deduktiva ansatser, och att det istället har gett plats för att oftare tala om mer 
eller mindre öppna ansatser. 
 

I denna studie har abduktion tillämpats som ansats då studiens relation mellan empiri och 
teori har skiftat. Studien inleddes med att eftersöka information som krävdes för att få en 
kunskapsgrund gällande de fenomen som sedan skulle undersökas i empirin. Information 
rörande visuell perception, färglära, form, typografi, bildspråk, känslor och digital identitet 
studerades för att sedan redovisas i det teoretiska ramverket. Den införskaffade kunskapen 
krävdes för att genomföra enkätundersökningen och intervjun med fokusgrupperna då 
informationen låg till grund för frågorna. Den data som empirin genererade gav vidare 
kunskaper, vilka ledde till insikter om vidare teorier som behövde eftersökas för att i sin tur 
kunna stödja empirin. Abduktion krävdes således i denna studie för att ha möjlighet att kunna 
skifta fokus mellan teori och empiri och därmed kunna uppfylla syftet och besvara 
frågeställningen för denna studie. 

2.4 Dataanalys 
I följande avsnitt behandlas processen för hur dataanalysen har genomförts för 
enkätundersökningen respektive fokusgrupperna. 

2.4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genererade kvantitativ data och Jacobsen (2002) talar om att vid 
analys av kvantitativ data samlas den data från frågeformulär eller sekundärkällor som 
använts i undersökningen för att läsas av, vilket kallas kodning. Vid kodning av svar från 
enkäter kan hinder stötas på, såsom att olika frågor har olika skalor för svarsalternativ. Detta 
ger olika svar när jämförelser görs mellan de olika frågorna. För att hjälpa till med detta kan 
de tre huvudtyperna av svarsalternativ följas; kategoriska svarsalternativ, rangordnade 
svarsalternativ och metriska svarsalternativ. 
 

Jacobsen (2002) förklarar att kategoriska svarsalternativ endast kan leda till att de olika 
personernas enkätsvar kan jämföras i form av likheter och skillnader. Vidare att de 
rangordnade svarsalternativen kan rangordnas, alltså placeras i en skala som är sjunkande 
eller stigande, och därmed jämföras med varandra. De metriska svarsalternativen kan tala om 
hur två olika svar kan placeras i olika kategorier för att sedan även rangordnas. Dessa 
metriska svarsalternativ är de mest oproblematiska enligt Jacobsen (2002) då de består av 
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naturliga tal. Vid enkätundersökningen för denna studie utgicks det ifrån kategoriska 
svarsalternativ, vilket ledde till att likheter och skillnader kunde jämföras i svaren. 
 

När kodningen är genomförd är nästa steg, enligt Jacobsen (2002), att analysera utkomman. 
Detta görs genom att dela in svaren i kategorier för att sedan presentera detta i något sorts 
diagram. Presentationen kan göras i cirkeldiagram eller stapeldiagram och framställs oftast i 
procent eller andelar (Jacobsen, 2002). 

2.4.2 Fokusgrupper 
Intervjuerna med fokusgrupperna genererade kvalitativ data och Jacobsens (2002) teorier 
kring hur sådan data ska hanteras och analyseras har tillämpats. Analys av kvalitativ data 
innefattar tre steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 
Beskrivning handlar om att undersökarna ska sträva mot att få så utförliga och noggranna 
beskrivningar av datan, utan att själva påverka uppgifterna. Därför är det viktigt att 
situationer, intervjuer och samtal noteras så utförligt som möjligt. Beskrivning kan delas upp i 
tre delar, där den första delen går ut på att renskriva intervjuerna. Nästkommande del 
innebär att kommentera varje intervju för att erhålla en djupgående förståelse. Därefter är det 
dags för den sista delen, att annotera data, vilket handlar om att summera samtliga intervjuer. 
Det här ska leda till att datan ska blir mer överskådlig. 
 

Nästa steg, systematisering och kategorisering, går ut på att systematisera samtlig information 
som har samlats in. Det handlar vidare om att rensa bland informationen för att kunna 
överskåda den. Det här steget är av betydelse för att undersökarna ska kunna göra sig 
förstådda bland utomstående. Kategorisering handlar om att lyfta fokus från den enskilda 
intervjun till de fenomen som datan åskådliggör. För att kunna belysa olika fenomen krävs det 
att flertalet kategorier skapas utifrån insamlad data. Kategorierna underlättar därefter 
möjligheten att koppla ihop data, för att exempelvis belysa likheter och skillnader bland datan 
(Jacobsen, 2002). 
 

Vid det här laget återfinns information i olika skepnader. Längst ned återfinns rådata och en 
nivå högre upp hittas annoterade data. I nästa nivå flyttas fokus från den enskilda intervjun 
till att belysa olika fenomen. Det här tar form genom att flertalet kategorier skapas som 
innefattar samband mellan data. Det här leder till det sista steget, kombination, som rör 
hopkoppling av kategorierna. Det handlar således om att finna samband mellan olika 
kategorier, vilket innebär att arbetet med att tolka data inleds. Tolkningen innefattar sökandet 
efter meningar, orsaker, generalisering eller organisering. Här kan den mest gömda 
informationen lyftas fram för att skapa intressanta förhållanden (Jacobsen, 2002). 

2.5 Trovärdighet 
För att bevisa en studies trovärdighet finns möjligheten att utgå från att bevisa dess validitet 
och reliabilitet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) förklarar begreppet validitet som att 
mäta det som avses att mäta. Jacobsen (2002) delar upp begreppet i intern och extern 
validitet. Intern validitet handlar om att undersökaren mäter det som hen tros mäta. Extern 
validitet återfås om resultatet kan generaliseras och därmed vara giltigt i andra sammanhang 
än det undersökta. Det kallas med ett annat ord för överförbarhet. Vidare beskriver Eriksson 
och Wiedersheim-Paul (2014) begreppet reliabilitet som en utveckling eller förlängning av 
validitet, där reliabilitet är som ett mätinstrument som avser en tillförlitlig utkomma. 
Jacobsen (2011) förklarar att en forskare ska kunna upprepa samma undersökning på nytt och 
få samma resultat. 
 

Studien innefattar med fördel både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Jacobsen 
(2002) förklarar att det är idealiskt att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa metoder. För 
att utveckla trovärdig primärdata, såsom enkäter och intervjuer, krävs väldefinierade och 
genomarbetade frågor. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) listar tio exempel på hur 
undersökaren inte ska gå tillväga som författarna kallar dödssynder. Den första dödssynden 
handlar om frågor som bara genererar ja- och nej-svar, vilket hindrar den intervjuade från att 
tala. Den andra dödssynden är när påståenden används istället för frågor, vilket också hindrar 
den intervjuade från att tala. Att ställa flera frågor samtidigt är också negativt då det medger 
en förvirring och färre svar än väntat. Att ha med värderingar i frågor är också en dödssynd 
som tas upp i listan då det kan uppfattas som ett påhopp. Vidare är outtalade förutsättningar i 
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frågor negativt då det innefattar förutfattade meningar och värderingar. Överlastade frågor, 
som är för röriga, skapar förvirring och ska därmed undvikas. Likaså ska ledande frågor 
undvikas då de kan leda till svar som kanske egentligen inte skulle ha uppstått. De 
nästkommande punkterna i listan är laddade ord samt överdrifter i frågor. Listan avslutas 
med den tionde punkten som är alltför komplicerade frågor, vilket kan leda in 
intervjupersonen till områden som hen inte behärskar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

2.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens interna validitet kan verifieras genom de passande källorna som noggrant 
har valts ut och tillämpats. Källorna anses vara passande då de förhåller sig inom det område 
som studien omfattar. Vidare har det funnits en strävan om insamling av vetenskapliga källor, 
vilket också påvisar validiteten. Den externa validiteten för litteraturstudien påvisas genom 
att den insamlade datan är överförbar till annat material, såsom att exempelvis färglära har 
samma regler oavsett område och därför är applicerbart på annat utanför denna studie. Andra 
forskare kan alltså ta till sig av datan för eget bruk inom andra, antagligen liknande, områden. 
Vidare har också källorna en extern validitet då de har valts ut med en relevans för att passa 
studien. Dessutom har det strävats efter nya och uppdaterade källor. Eftersom mycket av 
materialet i det behandlade området, främst den digitala världen, förändras snabbt krävs 
detta. Källorna kan även kopplas till att reliabiliteten inom litteraturstudien påvisas då den 
data som samlats in är vetenskaplig och därmed trovärdig. 

2.5.2 Enkätundersökning 
Då studien avser att mäta det mänskliga i TV4-gruppens grafiska profil ökar den inre 
validiteten hos enkätundersökningen eftersom Quattro Sans, som är det typsnitt som används 
inom TV4-gruppen, utnyttjas. En kvantitativ ansats bidrar till en representativ bild av en 
population, enligt Jacobsen (2000), vilket vidare styrker den inre validiteten med anledning 
av att befolkningen i Sverige som tittar på tv har eftersträvats som population i denna studie. 
Då denna typ av representation är eftersträvad passar enkätundersökning som metodval i 
denna studie. 
 

Den externa validiteten påvisas i enkätundersökningen då den har ett brett åldersspann med 
personer som kan delas in i olika kategorier såsom ålder samt aktiva eller passiva tv-tittare. 
Detta medför att undersökningen är generaliserbar. Vidare har Eriksson och Wiedersheim-
Pauls (2014) riklinjer gällande antalet frågor i frågeformulär följts då denna 
enkätundersökning omfattade 14 frågor, vilket är under de 60 frågor som var rekommenderat. 
 

Då tillvägagångssättet för denna metod har redovisats, motiverats och styrkts med hjälp av 
källor återfinns en hög reliabilitet, eftersom andra då kan upprepa samma studie i en strävan 
om samma eller liknande resultat. Vidare kan reliabiliteten styrkas då riktlinjerna för hur 
frågor ska formuleras för att formulera väldefinierade frågor har tagits hänsyn till. Slutligen 
återfinns reliabilitet i enkätundersökningen med anledning av att materialet, i form av 
typsnitt, har visats på en digital skärm, vilket är i det kontext som det i verkligheten gestaltas 
i. 

2.5.3 Fokusgrupper 
Den interna validiteten hos fokusgrupperna återfinns i det inkluderade materialet från TV4-
gruppen som avsetts att mäta. Vidare används samtliga element som studien anses innefatta i 
en grafisk profil, som sedan kopplas till vilka känslor som uppkommer hos deltagarna vid 
exponering av de olika elementen i de grafiska profilerna. De delar som tas upp i det 
teoretiska ramverket behandlas även i empirin, vilket ger möjlighet för jämförelse. Slutligen 
återfinns argument för att fokusgrupper är en lämplig metod för att besvara studiens 
frågeställning. Eliot & Associates (2005) menar på att fokusgrupper ofta krävs för att 
möjliggöra inlyssning av individers åsikter i en mindre grupp för att individer ska våga tala 
om tankar och åsikter. Därför är fokusgrupper en lämplig situation i sådana situationer. 
Jacobsen (2002) talar vidare om att fokusgrupper med fördel kan tillämpas när ett särskilt 
område ska diskuteras. 
 

Den externa validitet erhålls genom att studien erhar ett urval till fokusgrupperna som 
stämmer överens med befolkningen i Sverige som tittar på tv, och därmed ökar möjligheterna 
till att kunna generalisera resultatet. Alltså finns möjligheten att överföra resultatet från 
intervjuerna med fokusgrupperna på Sveriges tv-tittare.  Vidare har de riktlinjer som råder för 
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fokusgrupper följts, vilket ökar den externa validiteten. Slutligen erhålls extern validitet i och 
med att fler än en grupp tillämpades, vilket var rekommenderat. Dessutom skiljer sig 
grupperna från varandra till sin karaktär vilket gör att de kompletterar varandra och kan 
således ställas mot varandra för att lyfta fram olika syn på fenomen. 
 

I och med att tillvägagångssättet för metoden har redovisats, motiverats och styrkts med 
källor återfinns reliabilitet för intervjuerna med fokusgrupperna. Detta ökar möjligheten för 
att andra ska kunna upprepa metoden och samtidigt erhålla samma resultat. Vidare ökar 
reliabiliteten då riktlinjerna för hur frågor ska formuleras för att formulera väldefinierade 
frågor har tagits hänsyn till. En blandning mellan en aktiv och en passiv roll för intervjuaren 
valdes vilket var lämpligt för att bitvis kunna styra ämnet, bitvis inta ett öppet 
förhållningssätt. Det här gjorde att intervjuaren tog plats i diskussionen i en lagom mängd, 
vilket minskade risken för att påverka innehållet i deltagarnas utsagor. Slutligen visas 
materialet tillhörande intervjuerna med fokusgrupperna upp på en digital skärm, vilket är 
dess verkliga kontext. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt behandlas det teoretiska ramverk som har tagits fram till studien. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställning. 
 

För att ge en teoretisk grund till studiens frågeställning ”Hur gestaltas en mänsklig känsla i en 
grafisk profil för exponering i en digital värld?” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: Visuell perception, färglära, form, typografi, bildspråk, känslor och digital 
identitet. Områdena färglära, form och typografi behandlas då dessa element återfinns i 
grafiska profiler, vilket ska studeras enligt frågeställningen. Vidare behandlas bildspråk, 
visuell perception och känslor eftersom dessa tillsammans kopplas till hur en grafisk profils 
helhet kan påverka känslor. Området för digital identitet behandlas med anledning av att 
studien riktar sig mot identiteter som existerar i den digitala världen. 

3.2 Visuell perception 
Visuell perception är en vetenskap som handlar om hur människan registrerar och tolkar 
sensoriska stimuli. Visuella bilder kan till exempel uppfattas direkt, medan ord måste kodas 
för förståelse och uppfattning (Wheeler, 2009). 
 

De intryck som Wheeler (2009) tar upp inom människans visuella perception är färg, form 
och gestaltning. Människohjärnan uppfattar först form, sedan färg och sist gestaltning. 
Gestaltning innefattas av själva innehållet. 

3.3 Färglära 
Färg används för att väcka känslor och spela ut personligheter. Vidare stimulerar färg 
varumärkesigenkänning och skapar särskiljning. Färg kan användas inom företag och deras 
varumärken för att förena, men även förenkla deras bakgrund och struktur. Vanligtvis syns 
den primära färgen i varumärkets symbol, medan den sekundära färgen syns i varumärkets 
logotyp, slogan eller liknande. Samlingar av färger, också kallat färgfamiljer, skapas för att 
stödja en bred kategori i kommunikationssyfte. Färgerna ska användas repetitivt inom 
varumärket, men utmaningen är däremot att förena färgerna på varumärkets förpackningar, 
tryckmaterial, skyltning och digitala medier. Att välja en färg för ett nytt varumärke kräver en 
djup förståelse för färglära, en klar bild över hur varumärket ska visualiseras och framställas 
samt en behärskning av konsekvens och betydelse över ett brett media (Wheeler, 2009). 
 

Goethe (1976) talar om att färg i allmänhet skapar en stor glädje hos människan. Ögat behöver 
färg lika väl som det behöver ljuset. Färg kan delas in i aktiva och passiva färger. På den aktiva 
sidan finns det ljusa och klara färger såsom gult, medan det på den passiva sidan finns mörka 
och dunkla färger såsom blått. De två sidorna är motsatser till varandra och är därmed 
polariteter. Den aktiva sidan, som också kallas plussidan, kan bland annat kopplas till 
inverkan, dager, ljus, kraft, värme, närhet och bortstötande. Färgerna som ingår på den aktiva 
sidan är gult, rödgult och gulrött. Dessa färger gör sinnet rörligt, livligt och strävande som 
också bringar ett varmt och behagligt intryck. Den passiva sidan, som även kallas minussidan, 
står för bland annat berövande, skugga, mörker, svaghet, kyla, avstånd och tilldragande. 
Färgerna som ingår här är blått, rödblått och blårött. Dessa tre färger kan bringa orolighet, 
svaghet och längtan. Blandningen av de två sidorna skapar tillsammans färgen grönt. 
 

Ittens (1970) uppdelning av kalla och varma färger kan jämföras och kopplas till Goethes 
upplägg. Här beskrivs de varma färgerna med begreppen sol, opak, stimulant, tät, jordnära, 
tillgänglig, tung och torr. De kalla färgerna beskrivs med begreppen skugga, transparent, 
lugnande, sällsynt, luftig, avlägsen, lätt och våt. Utifrån Goethes modell med aktiva och 
passiva färger kan det tydas kring vilken inverkan som uppstår med sammansättningar av 
ljusa och mörka färger tillsammans. Här visas att en färg på den aktiva sidan sammansatt med 
svart ökar energin, medan sammansättningen av svart och en färg från den passiva sidan hade 
resulterat i en förlust av energi. Om däremot en färg från den aktiva sidan tas sammansatt 
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med vitt förlorar färgen kraft, medan den vita färgen tillsammans med en färg från den 
passiva sidan hade resulterat i en gladare färg (Goethe, 1976). 

3.3.1 Färguppfattningar i olika kulturer 
Färg skapar associationer och personliga anknytningar hos åskådaren. Vidare är färg 
kulturellt betingat då den kan skilja sig runtom i världen (Bergström, 2011). Cousins (2012) 
skriver om att färg kan ha olika associationer och uppfattningar i olika länder och kulturer. 
Blått och rött är två av de färger som tas upp för exemplifiering av färguppfattningarna 
runtom i världen. 
 

Färgen röd associeras i västerländska kulturer, alltså Nordamerika och Europa, med passion 
och förtjusning. Färgen kan ha både positiva och negativa associationer, såsom fara och 
kärlek. I österländska och asiatiska kulturer förknippas rött till lycka och firande. Vid bröllop 
bär ofta brudar rött då det sägs ska bringa dem lycka och en livslång glädje. I Indien 
associeras färgen med renlighet och i Japan till liv, men också fara. I mellanöstern triggar 
färgen rött känslor av fara, där även vissa kopplar färgen till ondska (Cousins, 2012). 
 

I västerländska kulturer är färgen blå den mest populära färgen för banklogotyper då den 
representerar förtroende och auktoritet. Färgen associeras med lugn och fridfullhet, men 
också depression och sorg. Vidare uppfattas blått som en maskulin färg, då den till exempel 
kopplas till födelsen av bebisar av det maskulina könet. I Kina uppfattas färgen istället som 
feminin. I österländska och asiatiska kulturer kopplas blått till odödlighet, medan 
mellanöstern kopplar färgen till säkerhet och skydd (Cousins, 2012). 

3.4 Form 
Det krävs ingen läsning för att identifiera former, men däremot krävs identifiering av former 
för läsning. Hjärnan registrerar distinkta former som ger ett snabbare avtryck i minnet 
(Wheeler 2009). En samling av olika former innefattas ofta i en grafisk identitet. Samtidigt 
utgör helheten av en grafisk identitet en enda form när de olika komponenterna 
sammanfogas. De former som väljs ut och på vilket sätt de samspelar kan skapa minnesvärda 
komponenter av en grafisk identitet: Är de jämna eller fria till uppbyggnaden? Komplexa eller 
enkla? Tjocka eller tunna? Symmetriska eller asymmetriska? Singular eller flera? Unik eller 
generisk? Många strävar efter en känsla av balans eller enkelhet i en logotyp genom att 
använda en cirkel eller kvadrat som sin primära yttre form. Den övergripande formen hos en 
logotyp skapar en igenkännbar identifiering för ett varumärke (Budelmann, Kim, & Wozniak, 
2010). 
 

Det kan vara effektivt att låna former från den grafiska identiteten för att skapa element. 
Former som inspireras av eller är upprepade från logotypen kan användas för att skapa ett 
mönster eller en textur. Dessa element är inte enbart användbara för att skapa en större 
enhetlighet, utan kan också underlätta för att göra den grafiska identiteten mer meningsfull 
och lättare att minnas. Mönstret kan tillämpas i exempelvis program, och genom detta 
påminna betraktaren om logotypen utan att vara överflödig (Budelmann, Kim, & Wozniak, 
2010). 
 

Betraktaren upplever stora och feta intryck som tillgängliga, medan liten och minimalistisk 
grafik som exklusiv. Former kan vidare tillämpas för att illustrera en produkt eller tjänst på 
antingen ett bokstavligt eller bildligt sätt. Former kan sammanfogas för att illustrera en 
historia kopplat till varumärket och öka betydelsen av en varumärkesidentitet (Budelmann, 
Kim, & Wozniak, 2010). 
 

Itten (1970) talar om att färg och form ska vara synkroniserade, innebärande att färg- och 
formuttryck ska stödja varandra. Som är fallet för de tre grundfärgerna rött, gult och blått kan 
även de tre grundläggande formerna kvadrat, triangel och cirkel tilldelas distinkta 
uttrycksvärden. Kvadraten består av två vertikala och två horisontella korsade linjer av 
samma längd. Formen symboliserar betydelse, gravitation och skarp begränsning. Samtliga 
former innehållande vertikala och horisontella linjer kan jämföras med kvadraten såsom kors 
och rektangel. Kvadraten passar ihop med rött, som är färgen av betydelse. Den röda färgens 
vikt och opacitet stämmer överens med den statiska och allvarliga formen hos kvadraten. 
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Triangeln består av tre diagonaler och de spetsiga kanterna skapar en effekt av stridslystnad 
och aggressivitet. Formen kan jämföras med samtliga former som innehar en diagonal 
karaktär såsom romb och trapetsoid. Triangeln symboliserar tänkande, och gult är den färg 
som bäst passar med triangelns viktlösa form (Itten, 1970). 
 

En cirkel är den geometriska positionen för en punkt som rör sig med konstant avstånd från 
en given punkt i ett plan. I motsats till den skarpa, spända känslan av rörelse som utgörs av 
kvadraten, genererar cirkeln en känsla av avslappning och jämn rörelse. Cirkeln är en symbol 
för det andliga. Den kan jämföras med samtliga former av cyklisk karaktär såsom ellips och 
oval. Den ständigt rörliga cirkeln stämmer överens med färgen blå (Itten, 1970). 

3.5 Typografi 
Typografi beskriver Bergström (2012) som läran om bokstavsformerna, deras tillämpning och 
de förhållanden som de framträder i. Hellmark (2006) menar att ett typsnitt blir lättläst när 
ögat och hjärnan har lätt att tolka bokstäver och ordbilder. Det finns i huvudsak två 
typsnittsformer: antikvan och sanserifen. Tschichold (2006) förklarar att typsnittsformen 
antikva eller serif utvecklades under 1500-talets humanistiska renässans. Sanserifen 
utvecklades under den första halvan av 1900-talet. 
 

Hellmark (2006) påpekar att antikvan bör tillämpas till längre texter i tidningar och böcker. 
Det är däremot svårt att finna bevis för varför det är så här och somliga menar att antikvan 
uppfattas vara lättläst med anledning av att människor är vana vid den typen av typsnitt i 
längre texter. Det stämmer att vanan påverkar, men vid närmare granskning av antikvan kan 
egenskaper utpekas som tyder på att det är ett lättläst typsnitt. Antikvan har serifer, som kan 
beskrivas som klackar eller fötter, på varje bokstav. Dessa bildar en linje, vilket hjälper ögat 
att hålla sig på rätt rad och inte av misstag förflytta sig. Seriferna gör vidare varje bokstav 
unik, vilket gör att det är lättare att urskilja bokstäverna. Antikvans inre struktur är mer 
dynamisk och har en framåtsträvande struktur som underlättar för läsaren att föra blicken 
framåt i läsningen, medan sanseriferna är mer statiska och vertikalt formade till utseendet. 
Sanserifen har en enklare uppbyggnad, och Tschichold (2006) beskriver den som fri från 
utsmyckningar och uppfattas ha en ren och genuin skepnad. Bergström (2012) förklarar att 
den har en jämntjock uppbyggnad med vanligen i princip fullständig avsaknad av 
förändringar i tjocklek. På grund av sin enkla uppbyggnad kan läsningen upplevas som 
monoton. Hellmark (2006) påpekar att den, tack vare sin enklare uppbyggnad, med fördel 
tillämpas till affischer och budskap som ska läsas på avstånd. Den är även bra att använda till 
rubriker och andra kortare texter. 
 

Bergström (2012) förklarar vidare att antikvan i sin tur kan delas in i tre grupper: 
diagonalantikva, transantikva och vertikalantikva. Diagonalantikvan är tilltalande då den ger 
ett mjukt intryck med dess runda serifer. Den har en sned svällning som hjälper till att 
markera läsriktningen, och därmed anses den här typen av antikva erha en hög läsbarhet. 
Garamond, Bembo, Berling, Galliard, Goudy, Nordisk Antikva, Sabon och Times är exempel 
på diagonalantikvor. Transantikvan karaktäriseras av att de innehar en större kontrast i 
tjockleken av bokstävernas linjer än diganolantikvan. Seriferna har dessutom vanligen en 
spetsig form. Transantikvor tillämpas vanligen i visuell kommunikation och exempel på 
sådana typsnitt är Baskerville, Caledonia, Calson och Century. Slutligen är vertikalantikvorna 
ståtliga och eleganta typsnitt som ger ett kallt intryck. De innehar en ännu större kontrast i 
bokstävernas linjer. Bokstäverna har en rak svällning med spröda linjer och tunna, 
horisontella serifer. Bodoni, Didot, Fransk Antikva och Walbaum är exempel på 
vertikalantikvor. 
 

Sanserifen består av fyra grupper: primform, neoform, geometrisk form och humanform. 
 Primformen skapar en tydlig läsriktning med sin öppna skepnad, vilket ger en hög läsbarhet. 
De tillämpas med fördel i tidningsrubriker och dessa typsnitt är bland annat News Gothic, 
Trade Gothic, Franklin och Akzidenz. Neoform har en enkel och minimalistisk uppbyggnad 
med en sluten skepnad som försvårar läsbarheten. Den lämpar sig därmed bra i rubriker men 
sämre i längre texter. Helvetica, Univers och Folio är exempel på neoform. Geometrisk form 
är framtagna med hänsyn till strikta visioner och används med fördel till bokomslag och 
affischer. Futura och Avant Garde är typsnitt som ingår i gruppen geometrisk form. 
Humanform, som är den sista kategorin av sanserifer, är inte geometrisk i lika stor 
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utsträckning och är istället mjukare till formen. Den har en mycket öppen skepnad. Gill Sans 
är det främsta typsnittet bland humanformerna och fler exempel är Frutiger och Kabel. 
(Bergström, 2012). 
 

Fler typsnittsformer utöver antikvan och senserifen som inte används i lika stor utsträckning 
är mekaner, skripter och fria stilar. Mekaner är kraftiga och ibland klumpiga till 
uppbyggnaden. De tillämpas vanligtvis till affischer och exempel på typsnitt är Beton, 
Clarendon, Egyptienne, Memphis och Rockwell. Skripter efterliknar handstilen hos en 
människa och utnyttjas ofta till menyer och inbjudningskort. Exempel på sådana typsnitt är 
Basilica, Brophy Script, Citadel, Bankscript, Künstlerscript och Mistral. Slutligen upplevs ofta 
fria stilar som svårlästa och ibland otydbara. De kan beskrivas som fria, vilda och bohemiska. 
Användningsområdena är inte speciellt många, men de kan tillämpas i logotyper och lekfulla 
affischer (Bergström, 2012). 
 

När typsnitt numera inte trycks på papper i lika stor utsträckning, utan istället exponeras på 
en digital skärm, behöver nya typsnitt utformas som är anpassade till detta format. Bland 
annat har typsnitten Georgia och Verdana tagits fram med hänsyn till den digitala skärmen 
(Bergström, 2012). 
 

Ett välanvänt typsnitt världen över är Comic Sans. Typsnittet formgavs 1995 av Microsofts 
typograf Vincent Connare och har sedan dess varit ett populärt typsnitt bland lekmän som vill 
sända ut ett budskap i form av lycka och lekfullhet. Formgivare och typografer avskyr däremot 
typsnittet och kritiserar det för att se löjligt ut. Det ska påminna om handstilen hos en 
människa, men de menar att det är för styltigt. Bokstäverna associeras till en barnsligare 
version av typsnittet som återfinns i en serietidning. Comic Sans beskrivs som varken snyggt 
eller stilrent men det utstrålar samtidigt en klämkäckhet. Det klassas varken som behaglig 
handstil eller traditionell typografi, utan är en blandning av dessa grupper och efterliknar mer 
ett barns handskrift. Konst som går utanför ramen kan väcka starka känslor och detta gäller 
även för typografi (Svanell, 2010). 
 

Gobé (2001) påpekar att form inte följs av innehåll, utan att form är innehåll. Individers 
djupaste känslor, mål och drömmar är alltid i behov av ett nytt språk som utkristalliserar 
deras tankesätt och förmedlar deras budskap till världen. Typografi är ett idealt verktyg vid 
dessa tillfällen då det ofta medför mer kraftfulla och fortfarande mer skarpa budskap än bilder 
eller långa förklaringar. Ett viktigt visuellt element av varumärkesprofilering är hur bokstäver 
som vill förmedla ett budskap är utformade, då detta kan utmynna i kraftfulla emotionella 
budskap. Ett ord som är formgett med olika typsnitt kan få helt olika innebörder. I figur 3.1 
illustreras ett exempel. 
 

 
Figur 3.1. Vad är skillnaden mellan dessa budskap? Ordet är samma men det 

uppstår ändå en tydlig skillnad i budskapet. Det första budskapet kan uppfattas som 
seriöst och viktigt, det andra som humoristiskt och det tredje som konstigt och 

ironiskt. Bearbetad från Emotional branding: the new paradigm for connecting brands 
to people (s. 132), av M. Gobé, 2001, New York: Allworth Press. Copyright 2001 av 

Allworth Press. 
 

Tidningar arbetar i stor utsträckning med typografi till deras logotyper för att förmedla och 
förstärka budskap. På det sättet kan deras kärnvärden förmedlas till läsarna för att de ska få 
en inblick i deras kvalitéer. Tidningen Vogue utsänder exempelvis en elegans med Bodoni som 
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typsnitt. Wired, som är en annan tidning, har ett fräckt, innovativt och dynamiskt typografiskt 
utseende som betonar hastighet, energi och oförutsägbarhet från den teknologiska världen 
som tidningen omfattar. Tidningen New York Times använder ett gotiskt typsnitt som 
associeras med Guthenberg – uppfinnaren av tryckpressen – för att framhäva det jordade 
arvet och äktheten hos tidningen (Gobé, 2001). 
 

Det är betydelsefullt att välja typsnitt med omtanke då val av typsnitt återger en organisations 
egenskaper och värden. Ett typsnitt tas fram som tillägg till en organisations logotyp och 
symbol, där det är av vikt att matcha övriga delar i den grafiska profilen och därmed det 
budskap som organisationen vill sända ut (Rogers, 1997). Det handlar alltså om att typsnittet 
ska vara lämpad till sammanhanget (Bergström, 2012). Typsnitt ska således väljas ut för att ge 
sammanhanget, som den ska gestaltas i, den rätta känslan. Läsbarhet, flexibilitet och 
noggrant övervägande är tillika viktiga faktorer vid val av typsnitt (Budelmann, Kim, & 
Wozniak, 2010). 

3.6 Bildspråk 
Under 2000-talet expanderade användningen av bilder utanför konstens värld och vidare in i 
kommunikationens. Förändringen skedde i samband med utvecklingen av digital teknik, 
teorier kring visuell kognition och kulturell användning av bilder. Denna digitala utveckling, 
såsom datorer och digitala bildsystem, ledde också till nya sätt att interagera bildspråk i 
processen av mänsklig kommunikation (Barnes, 2011). Budelmann, Kim och Wozniak (2010) 
förklarar att bilder medför omedelbarhet, styrka och klarhet till kommunikation. 
 

Bildspråk är ett beskrivande språk som innefattar konkreta föremål, scener, handlingar eller 
sinnesupplevelser, vilka kan generera levande mentala intryck. Forskning har visat på att 
bildspråket är lättare att komma ihåg än andra, mer abstrakta, språk (Chandler & Munday, 
2014). Google (2016) beskriver bildspråk som någonting som är mer än bara dekoration. Det 
beskrivs vidare som ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till med en produkts differentiering 
och kommunikation där ett djärvt, grafiskt och avsiktligt uttryck kan gynna användarens 
engagemang. 
 

Oavsett om bildspråket innefattar fotografi, illustrationer eller ikoner behöver innehåll, stil, 
fokus och färg tas i beaktning (Wheeler, 2012). Bildspråk relaterar även till skicklighet då det 
enligt Henry (2006) lönar sig med att erfarna designers skapar bildspråket i jämförelse med 
mindre erfarna designers, med anledning av att erfarna designers erfarenhet medför en större 
potential för presentationen av bilderna. 
 

Henry (2006) talar om att visuellt bildspråk har använts psykoanalytiskt med att klargöra 
undermedvetna tolkningar. Vidare förklaras att bildspråk kan skapa känslor i större 
utsträckning än att lyssna till och öva verbala förklaringar av känslomässiga händelser. 
Bildspråk har visat sig fungera med att förbereda människor på att hantera och klara av 
framtida känslofyllda händelser. Henry (2006) refererar också till Stigler och Pokorny som 
berättar att de genom studier har kommit fram till att känslor innefattas betydligt mer inom 
bildspråk i jämförelse med verbala sessioner. 

3.6.1 Fotografi 
Fotografi är en kraftfull källa som kan förklara stora berättelser i en enda bild. Med enorma 
möjligheter och olikheter utvecklas det ständigt för att skapa ännu fler riktningar. Området 
för fotografi är mycket brett och innefattar många aspekter av kommunikation såsom design, 
reklam, tidningar och internet (Ingledew, 2013). 
 

Inom fotografi finns instrumentella och relationella budskap. De instrumentella budskapen 
syns ständigt i omgivningen och de fokuserar på problem som konsumenten har och lösningar 
till dessa. Då produktens egenskaper ska kunna lösa problem fungerar de som instrument. 
Relationella budskap är rena motsatsen mot instrumentella budskap då de syftar till att visa 
en produkts verkan till njutning, gemenskap och välbefinnande. Istället för att fungera som ett 
instrument skapar de istället en relation mellan produkten och konsumenten. Det relationella 
budskapet kan också syfta till att skapa en gemenskap konsumenterna emellan. Eftersom 
budskapen bör presenteras som emotionella och icke-dramatiska så bör de också vara 
tolkningsgenerösa och ge utrymme för personliga tolkningar (Bergström, 2011). 
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Bergström (2011) talar om att det bästa sättet, som har störst möjlighet att nå fram till 
betraktaren, är att använda sig av enkla fotografier. För att åstadkomma enkla fotografier 
krävs en reducering av elementen i fotografiet. Ett knep för att avgöra enkelheten kan vara att 
ta några steg ifrån fotografiet för att få klarhet i hur det ser ut. Vidare hävdas det att ju mer 
komplicerad och mångsidig världen blir desto större blir också kraven på enkelhet inom 
kommunikation. 
 

Kontrastrika bilder attraherar åskådaren där ögat dras till det ljusaste partiet i en annars 
mörk bild. Dynamiken lockar också när det finns två bildelement som varierar i storlek, såsom 
ett litet och ett stort element. De vanligaste kontrasterna är storlek, form, styrka och färg. Ett 
kraftfullt element talar om för betraktaren var denne ska börja titta, för att sedan orientera sig 
vidare i fotografiet (Bergström, 2011). 
 

Ljuset, som åskådarens öga i regel först dras till, är mycket bidragande till 
budskapsförmedlingen samt kompositionen i fotografiet. Ljuset fungerar som en 
informationskälla då det kan tala om för betraktaren om det i bildens värld är dag eller natt, 
inne eller ute samt ungefär hur måtten i fotografiet förhåller sig till verkligheten. Ljuset kan 
också tala om hur stämningen i fotografiet är. Mörka bilder upplevs som mer dramatiska och 
kan förmedla känslor som fara, medan ljusa bilder förmedlar trygghet och frihet. Ljuset kan 
framställas som hårt eller mjukt. Det hårda ljuset skapas genom att rikta strålkastare direkt på 
motivet, vilket skapar skarpa skuggor och medför en dramatisk stämning. Det mjuka ljuset 
skapas genom att sätta ljus mot en reflexvägg eller en ljus del av rummet som sedan 
reflekteras mot motivet. Resultatet av denna ljussättning blir mjuka skuggor där fotografiet 
fylls av en atmosfär och stämning (Bergström, 2011). 
 

Ljuset kan framställas på olika sätt, där antingen artificiellt ljus eller befintligt ljus kan 
användas. Då det befintliga ljuset inte går att styra över skiljer sig de olika ljusen markant åt. 
Det befintliga ljuset används alltså med hjälp av det som finns på plats, vilket kan vara ett 
fönster, en solstrimma, neonljus eller lysrör. Detta ljus resulterar i en äkta känsla. Det 
artificiella ljuset kan bestå av stora studioblixtaggregat med olika reflektorer som tillsammans 
skapar den ljussättningen som eftersträvas. Det finns också möjlighet till en kombination av 
de två ljusen. Denna kombination kan vara den mest eftersträvande då kombinationen av 
artificiellt och befintligt ljus skapar olika stämningar som sedan blandas (Bergström, 2011). 
 

Många fotografier har motiv som innefattar en rörelse som rycker tag i betraktaren och kan 
framkalla känslor. Detta sker genom element som orienterar sig på olika sätt. Tre av de fem 
vanligaste är horisontalen, vertikalen och cirkeln. Horisontalen medför en lugn och 
harmonisk känsla eftersom den vågräta rörelseenergin inte är så stark. Vertikalen består av en 
lodrät rörelse som uppfattas som mer dynamisk. Detta kan förstärkas med motiv på element 
som strävar uppåt, vilket skapar rörelse. Cirkeln medför en känsla av harmoni och obruten 
rörelse, då den samtidigt är en universell symbol för helhet och fulländning (Bergström, 
2011). 

3.6.2 Ikoner 
Ikoner är det visuella uttrycket av ett varumärkes produkter, tjänster och verktyg. Enkla, 
djärva och vänliga kommunicerar de den huvudsakliga idén och avsikten med en produkt. 
Samtliga ikoner för ett givet varumärke ska vara distinkta och enhetliga genom hela konceptet 
och framförandet (Google, 2016). 
 

Många organisationer integrerar ett system av ikoner som bygger på den grafiska profilen och 
ska liknas vid ett ordförråd av ikoner. Genom att förlänga ett varumärke på detta sätt styrks 
varumärkets budskap på ett unikt sätt. I ett system eller på en webbplats kan en ikon 
symbolisera exempelvis en viss typ av produkt som säljs medan en annan en annan typ av 
produkt som erbjuds. Ikoner ska var tydliga, men ofta förutsätter de en nivå av inlärd kunskap 
som användare. Om ikonerna används kontinuerligt, kommer symbolförrådet att bli bekant 
med din målgrupp och sannolikheten för omedelbar igenkänning kommer vidare att öka. En 
uppsättning av kontinuerligt använda ikoner kan skapa ett unikt och igenkänt grafiskt språk 
för ett varumärke (Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010). 
 

Ett exempel på hur känslor kan uttryckas genom ikoner är med hjälp av emotikoner. 
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Emotikoner är känslografik och är ett visuellt sätt att uttrycka känslor på när enbart ord inte 
är tillräckliga för att uttrycka detta. På MSN tillämpades emotikoner när en användare skrev 
med sina vänner och ville visa dessa hur hen känner. Användaren kunde då välja bland dessa 
emotikoner för deras egen användning baserat på utseende, form och stil med avsikt att 
representera deras egna känslor. Varje ikon skulle representera en viss typ av känsla som 
skulle kunna förmedlas mellan användare. Emotikoner är alltså en del av arbetet med 
emotionell design (Crossley, 2003). 

3.7 Känslor 
Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) definierar känslor som ett mentalt tillstånd av 
beredskap som uppstår från bedömningar av händelser eller ens egna tankar. Gobé (2001) 
likställer känslor med hur ett varumärke attraherar konsumenter genom att skapa mening och 
känslor. Med det innefattas hur ett varumärke kommer till liv hos människor samt skapar en 
djupare och bestående kontakt. Emotionell varumärkesprofilering består av fyra hörnstenar: 
relation, sensoriska upplevelser, påhittighet och vision. Med relation innefattas att vara i 
kontakt med och visa respekt för sina konsumenter och ge dem den emotionella upplevelsen 
som de önskar. Sensoriska upplevelser är ett stort outforskat område och innebär att skapa 
upplevelser som kommer i kontakt med flera av de mänskliga sinnena. Påhittighet handlar om 
att överraska konsumenterna genom att skapa nya upplevelser på exempelvis en webbplats. 
Slutligen innebär vision att formulera en varumärkesvision för att skapa långsiktiga 
framgångar. 
 

Känslor är ett starkt sätt att skapa fängslande upplevelser och därigenom attrahera 
konsumenter till varumärken och proaktivt interagera varumärken i deras liv. Därmed är 
känslor en varumärkesstrategi som binder samman hjärta, tankar och känslor hos 
konsumenten till ett varumärke genom att positionera varumärket i kärnan av konsumentens 
liv. Strävan är vidare att få konsumenten att vilja identifiera sig med varumärket (Akgün, 
Koçoğlu, & İmamoğlu, 2013). 
 

Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) förklarar vidare att till skillnad från traditionellt 
vinstdrivet varumärkesarbete fokuserar emotionell varumärkesprofilering på 
varumärkesbetydelser som interagerar med konsumenters liv och inspirerar deras passion, 
livshistorier, minnen och upplevelser. Emotionell varumärkesprofilering definieras som 
förbindelsen av konsumenter i en djup, långvarig, intim emotionell förbindelse med 
varumärket, som är bortom den vinstbaserade tillfredsställelsen, och som skapar en speciell 
förtroendebaserad relation för utvecklingen av holistisk emotionell upplevelse. 
 

Emotionell tillgivenhet inkluderar affektion, förbindelse och passion. Följaktligen identifieras 
emotionell tillgivenhet till ett varumärke som för det första sentimentalt eller emotionellt 
minne, innefattande exempelvis människor, platser eller situationer. För det andra definieras 
det som socialisering, där det till exempel kan vara en familj eller en social grupp. För det 
tredje kan det vara traditionella utfall av konsumtion, innefattande exempelvis 
tillfredsställelse. För det fjärde kan det definieras som överlägsna marknadsföringsegenskaper 
som kan bestå av produkt, plats, pris, promotion eller tjänst. Slutligen kan det även definieras 
som erhållna förmåner från användaren, innefattande exempelvis sensorisk njutning, 
självinriktade mål eller socialt orienterade mål (Akgün, Koçoğlu, & İmamoğlu, 2013). 
 

Starka band mellan varumärken och konsumenter skapas ofta genom en strategi gällande 
emotionell märkesprofilering för organisationen. Det är det emotionella innehållet som 
skapar och kommunicerar värde hos ett varumärke genom utveckling av starka 
varumärkesrelationer (Akgün, Koçoğlu, & İmamoğlu, 2013). Emotionell märkesprofilering är 
en dynamisk blandning av antropologi, fantasi, sensoriska upplevelser och visionärt 
närmande till förändring (Wheeler 2009). Varumärkesprofilering handlar inte enbart om att 
synas överallt, visualitet och funktioner; det handlar om att skapa emotionella band med 
människor i deras dagliga liv. Enbart när en produkt eller en tjänst för en emotionell dialog 
med konsumenten kan produkten eller tjänsten kvalificeras som ett varumärke (Gobé, 2001). 

3.7.1 Känslor kopplat till mänsklighet 
Egidius (1994) förklarar att human är detsamma som mänsklig och kan betyda medmänsklig, 
personlig och obyråkratisk. Han förklarar även ordet känsloliv och menar att det innefattas av 
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den del av det mänskliga livet som genererar värden till information, motiv och handlingar så 
att exempelvis saker, händelser och individer kan tolkas som snälla, elaka, fantastiska, farliga, 
vackra, fula och på många andra olika vis. Samtidigt som människan hänför omgivningen 
dessa värden kan hen hamna i ett tillstånd av exempelvis glädje, nedstämdhet, rädsla, ångest 
eller ilska. 
 

Holinger (2009) beskriver Silvan Tomkins sätt att se på affekter och menar att Tomkins 
definierade affekt som medfödda biologiska reaktioner på olika stimuli. Egidius (1994) 
förklarar att affekt är en typ av känsloreaktion och att det vidare kan användas för att 
benämna specifika känslor. Holinger (2009) talar vidare om att dessa reaktioner kan ge 
uttryck på huden, i rösten, i muskulaturen och i det autonoma systemet, där ansiktet är den 
främsta regionen som detta ger uttryck i. Tomkins talar om nio olika affekter vilka är intresse, 
glädje, förvåning, lidande, ilska, rädsla, skam, avsky och äckel. Avsky är en reaktion på 
skadliga lukter medan äckel är en reaktion på skadliga smaker. Dessa nio affekter 
kombinerade med varandra och med upplevelser utvecklar och formar vårt komplexa vuxna 
känsloliv. De tre första affekterna – intresse, glädje och förvåning – benämns som positiva 
affekter, medan de andra sex – lidande, ilska, rädsla, skam, avsky och äckel – benämns som 
negativa affekter. Varje affekt associeras till en särskild muskel, hud eller det autonoma 
systemet. Lidande utmärker sig i form av krökta ögonbryn, nedåtböjda mungipor, tårar och 
rytmiskt snyftande. Ilska gestaltas i form av rynkad pannan, ihop- och neddragna ögonbryn, 
smala ögon, spända käkar och rodnad i ansikte. Skam visas i form av sänkta ögonlock, sänkt 
huvud, förlust av tonus i nack- och axelmuskler samt huvud lutande åt ett håll. Egidius (1994) 
förklarar att de negativa affekterna ofta leder till vantrivsel och en känsla av ohälsa hos 
människan. 
 

Varje människa exponeras för någonstans mellan 3 000 och 10 000 varumärken varje dag. 
Det föreligger ännu ingen kunskap kring den psykologiska effekten av så många 
reklammeddelanden, men det är säkert att logotyper spelar en stor roll i denna alltmer rika 
och komplexa omgivning (Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010). 
 

Grafiska profiler och den organisation som de representerar ska reflektera värden, demografi 
och psykologin av den tänkta målgruppen. Flertalet väsentliga element av en grafisk profil, 
såsom färg, form och mönster, betyder olika saker för olika grupper. Ett sätt att utveckla 
grafiska bemötanden för en grafisk profil är att utveckla en förståelse för människors behov 
och begär genom undersökning och snabb utveckling av prototyp. Genom att förstå 
användarna och det sammanhang som produkten eller tjänsten används i, tillgodogörs 
utvecklandet av en grafisk profil med information som levererar den önskvärda effekten 
(Budelmann, Kim och Wozniak, 2010). 
 

Världens mest minnesvärda varumärken tenderar att särskilja sig i budskapet från 
värdegrunden. Varumärkesbyggare strävar efter att skapa det perfekta budskapet för 
varumärken med hänsyn till deras målgrupp. Framgången bland dessa ansträngningar är en 
sällsynt men värdefull resurs. Att bygga en varumärkesidentitet handlar om att koppla ihop 
olika varumärkesinitiativ för en ökad psykologisk effekt på målgruppen. Det börjar och slutar 
med vad människor tycker, eller rättare sagt vad ett varumärke kan påverka människor att 
tycka (Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010). 
 

Det föreligger starka bevis för att intensiva psykologiska band med varumärken, benämnda 
som emotionella band, leder till bättre resultat och konkurrensfördelar hos företag. 
Emotionella länkar mellan konsumenter och varumärken resulterar i ökat engagemang, 
kundnöjdhet, lojalitet och återköp (Akgün, Koçoğlu, & İmamoğlu, 2013). 

3.7.2 Känslor i en grafisk profil 
Utseende och känsla innefattas av det visuella språket som skyddar ett system och gör det 
omedelbart igenkännbart. Det uttrycker också en ståndpunkt. Detta system av färger, 
bildspråk, typografi och en sammansättning av dessa leder till att programmet uppfattas vara 
sammanhängande och igenkännbar. Varje del i det visuella språket ska göra sin del och ska 
tillsammans fungera som en helhet för att förena och urskilja (Wheeler, 2009). 
 

En kraftfull identitet som är genererad av varumärkets logotyp effektiviserar reklam och PR 
(public relations), genom att logotypen utgör en visuell förkortning av varumärkets 
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ståndpunkter och därigenom påverkar konsumenterna att vara mottagliga för företagets 
budskap. Logotyper kan både vara minnesvärda och utsända olika budskap. En logotyp kan 
generera både bra och dåliga känslor hos konsumenten och därmed måste ett varumärkes 
logotyp behandlas med omsorg. En logotyp ska skapa kontakt med människor och kreativa 
lösningar krävs för att kunna återge den mänskliga faktorn i en logotyp. En logotyp ska vara 
synlig men om den inte upplevs vara mänsklig, det vill säga hjärtlös, är den precis som en 
människa utan hjärta: kall, ointressant och kan liknas vid en robot (Gobé, 2001). 
 

På senare år har en övergång skett från att presentera förutbestämda grafiska profiler, där 
organisationer styr över konsumenternas uppfattningar om varumärket, till personliga 
grafiska profiler som kretsar kring känslor där varje konsument vanligtvis erhar olika 
uppfattningar om den grafiska profilen. Det handlar alltså om att den emotionella innebörden 
hos ett varumärke ska utvecklas från en förutbestämd grafisk profil till en personlig grafisk 
profil. Lika väl måste det grafiska uttrycket av ett varumärke utvecklas från intryck till 
kontakt. Förut låg enbart fokus på att ta fram en grafisk profil för att göra intryck på 
konsumenter och för att förmedla ett budskap. Detta tänk har numera övergått till strävan 
efter att bjuda in till kontakt och skapa band med konsumenterna. Den här modellen 
illustreras i figur 3.2. Idag fyller en logotyp funktionen att fylla gapet mellan organisationer 
och människor, där logotypen hjälper till att definiera och kommunicera organisationens 
eftersträvade personlighet (Gobé, 2001). 
 

 
Figur 3.2. Ett diagram som visualiserar den emotionella innebörden hos ett 

varumärke. Bearbetad från Emotional branding: the new paradigm for connecting 
brands to people (s. 123), av M. Gobé, 2001, New York: Allworth Press. Copyright 

2001 av Allworth Press. 
 

Gobé (2001) talar vidare om att företagsidéer på ett enkelt sätt måste sammankopplas med 
marknaden där företagssystem ska spegla en emotionell modell som innehar en mänsklighet i 
kärnan och tillåter ett fritt flöde av idéer mellan organisation och människor. Emotionell 
profilering förstärker varumärkesprofilering med ett kraftfullt synsätt som kan integrera den 
mänskliga faktorn att tillföra en mer sammanhängande vision. Det första steget i 
utformningen av en ny vision är att sträva efter ett emotionellt drivet identitetsprogram som 
involverar människor på samtliga nivåer i organisationen såväl som utomstående 
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intressenter. Det handlar bland annat om att skapa en personlighet hos varumärket som 
matchar den kultur och eftersträvade personlighet som finns hos konsumenterna. 
 

Varumärkesprofilering fungerar annorlunda på internet. Känslor kan exponeras och delas på 
internet med människor på ett personligt sätt, vilket är den viktigaste aspekten med detta 
medium. Internet medför naturliga sätt för att uttrycka varumärkens känslomässiga 
beståndsdelar. Tack vare öppenheten och formatets flexibilitet på internet, finns nästan 
obegränsade möjligheter till att skapa njutningsfulla upplevelser för besökarna. Den främsta 
utmaningen med internet är bristen på mänsklig närvaro och avsaknaden av visuella och 
sensoriska element som skapar spänning (Gobé, 2001). 

3.7.3 Skeuomorphism 
Steve Jobs, grundaren av Apple, filosofi kring datorer var att de skulle vara enkla och därmed 
användarvänliga. Jobs mästrade en designstil där digitala element speglar objekt från den 
riktiga världen, vilket framstår i att vem som helst kan känna igen sig, vilket kallas 
skeuomorphism. Ett exempel på Apples skeuomorphism är kompassen i iPhonen som ser ut 
som en verklig kompass placerad på en träkloss. Vidare är ett exempel för detta applikationen 
för anteckningar som ser ut som ett riktigt anteckningsblock med en gul och linjerad 
bakgrund (Judah, 2013). 
 

Skeuomorphism var populärt under sent 2000-tal och tidigt 2010-tal och användes vid denna 
tid flitigt. Eftersom skeuomorphism avspeglar verkliga objekt finns det ingen tvekan om att 
det påverkar människors känslor. Skeuomorphism frammanar varma känslor, som en 
nostalgi, för objekt som känns igen från förr innan den digitala åldern (MakeUseOf, 2016, 14 
april). 

3.7.4 Material Design 
Dagens design eftersträvar så få störningsmoment som möjligt. Genom att använda mest vita 
ytor och lättläslig typografi undviks distraktioner från det som utförs på den digitala enheten. 
I och med ökningen av digitala enheter uppskattas alltså släta och enkla vyer (MakeUseOf, 
2016, 14 april). Sinsabaugh (2016) förklarar att Material Design handlar om hur detaljer 
tillsammans skapar en helhet som bidrar till varumärkesupplevelsen. Objekt inom Material 
Design har en likhet till objekten som finns i vår fysiska värld då objekten måste staplas på 
varandra och inte kan flyta in i varandra, samt att objekten skapar skuggor och reflekterar ljus 
likt fysiska objekt i vår fysiska omvärld (Google, 2016). 
 

Google har utformat riktlinjer för Material Design som innefattar detaljerade instruktioner 
kring hur virtuella objekt, alltså objekt i den digitala världen, bör te sig (MakeUseOf, 2016, 15 
april). Googles mål med manualen är att skapa ett visuellt språk som bidrar till god design för 
användare samt innovation och möjlighet för teknik och vetenskap. Vidare är målet att 
utveckla ett grundläggande system för en enhetlig upplevelse på samtliga digitala enheter 
(Google, 2016). 
 

Material Design är grundat i en taktil verklighet som är inspirerad från penna och papper vid 
sidan av den avancerade tekniken. Materialets ytor och kanter antyder om den visuella 
verklighet som objekten är förankrade i. Ljus, yta och rörelse är tre grundstenar för hur objekt 
rör sig, interagerar och existerar i rymden och i relation till varandra. Här används alltså 
realistiskt ljus som delar rymden och indikerar objekt som rör sig. Ljusen som sätts inom 
Material Design är virtuella ljus och består av tangentljus eller bakgrundsbelysning. 
Tangentljus skapar skuggor i riktningar, medan bakgrundsbelysning skapar ett mjukt ljus från 
alla håll (Google, 2016). 
 

Inom Material Design tas de fysiska lagarna i beaktning för återspeglingen av verkligheten. 
Vidare framstår omgivningen som tredimensionell och består därmed av en x-, y- och z-axel. 
Z-axel är linjerad längs med skärmen på den digitala enheten med den positiva riktningen 
mot användaren. Denna axel används för skiktning, alltså att stapla objekt på varandra, och 
inte för att skapa perspektiv (Google, 2016). 

3.7.5 Tonalitet 
Tonalitet handlar inte om vad som uttrycks utan hur det uttrycks. På det sätt som en 
organisation väljer att uttrycka sig på, både i tryck och på internet, kan tillämpas för att skapa 



 

23 

varumärkesvärden som är en del av ett varumärkes identitet. En tonalitet måste vara 
begriplig, definierad och utvecklad. Idealet är att tonaliteten ska genomsyra i varje verbalt 
yttrande från organisationen, där allt från e-post till årsredovisningar och allt från tryckt 
material till sättet som individer svarar i telefonen innefattas. Tonaliteten ska inpräntas i varje 
del av en organisations varumärke (Davies, 2002). 
 

Vogelgesang (2011) förklarar vidare att varumärken kommunicerar på olika sätt, men med en 
röst som ska gå i linje med varumärkets mål och värden. Ett varumärkes röst är dess 
personlighet. Att leka med ord, fördela förtjusande sarkasm och berätta korta historier är 
enbart några sätt att förmedla en röst. Budelmann, Kim och Wozniak (2010) påpekar att en 
organisations namn, slogan och redaktionella stil skapar en viktig reflektion av dess 
varumärkesidentitet – dess tonalitet. Överväg hur orden skulle låta i munnen på en 
talesperson för varumärket när dessa element utvecklas. Det är enkelt att anpassa 
varumärkets tonalitet och, oavsett om en talesperson tillämpas eller inte, har framgångsrika 
varumärken en hög medvetenhet över deras tonalitet. Det gäller att skapa en tonalitet som 
sticker ut från konkurrenternas sätt att kommunicera. 
 

Att hålla sig till budskapet är varumärkets mantra. De främsta varumärkena talar med en 
distinkt röst. Organisationen behöver utsända samma enhetliga budskap både på en 
webbplats, i en tweet, i en konversation med en säljare och i ett tal som hålls av ordföraren. 
Budskapet ska vara minnesvärt, identifierbart och koncentrerat runt konsumenten. Röst och 
ton arbetar harmoniskt med klarhet och personlighet för att engagera konsumenter oavsett 
om de lyssnar, avsöker eller läser budskapet. Varje ord ger en möjlighet att informera, 
inspirera och förstärka word-of-mouth (Wheeler, 2009). Word-of-mouth definieras som den 
informella kommunikationen mellan privatpersoner rörande utvärderingar av produkter och 
tjänster (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2012). Oavsett vad orden syftar till att upplysa är det 
viktigt att tillämpa ett väsentligt, enkelt och uttrycksfullt språk. Det är även viktigt att 
säkerställa att budskapet är lättförståeligt för samtliga konsumenter. Se därför till att avlägsna 
otydligheter för att skapa genomslagskraft vid utveckling av budskap och 
företagsbeskrivningar. Varumärkesbudskap fungerar väl om de sammanfattar det väsentliga 
hos produkten eller tjänsten. Ett minnesvärt budskap växer genom repetition av budskapet. 
Språk och kommunikation är väsentligt för alla varumärkesuttryck. En enhetlig 
kommunikation kräver att innehåll och design arbetar tillsammans för att särskilja 
varumärket (Wheeler, 2009). 

3.8 Digital identitet 
Gobé (2001) hävdar att ett varumärkes visuella digitala identitet är bland det mest 
underskattade inom digital företagsamhet. Vidare förklaras det att intåget av digitala 
varumärken är positivt då det genererar mycket pengar, men i ruschen om pengar är det 
vanligt att varumärkesprofileringen glöms bort. En stark visuell identitet kan styrka ett 
varumärkes personlighet och särskilja det från andra varumärken, och är därmed det 
viktigaste elementet inom varumärkesdifferentiering. Varumärkesprofilering fungerar 
annorlunda i den digitala världen. Trots att syftet fortfarande är att framställa kvalitet, värde 
och framtoning för kunden som resulterar i unikhet och differentiering finns det en möjlighet 
att framställa känslomässiga komponenter inom varumärket. Tack vare formatets 
tillgänglighet finns det potential för en nästan gränslös upplevelse för besökaren. Det är 
mycket relevant att försöka förstå sig på de emotionella behov som dessa besökare har vid en 
sådan kontakt. 
 

I och med den nya digitala värld som idag existerar har också konceptet för digitala identiteter 
utvecklats. Däremot är webben bred, och för att navigera sig i den krävs både traditionell 
design och teknisk kunskap. Övergången från fysiska till digitala varumärkesidentiteter 
innebär förändringar inom den grafiska designen. Förändringarna innefattar både fördelar 
och nackdelar såsom att det finns fler färger som kan användas på fler ställen, men även att 
det finns fler begränsningar såsom att ta fram bra bilder i rätt storlek med tanke på pixlar 
(Budelmann, Kim, & Wozniak, 2010). 
 

Webbplatser är idag i regel mycket linjära och är oftast utvecklade för smarta länkar och 
tillgänglighet där de emotionella punkterna inte är definierade eller uttryckta. Vidare opererar 
webbplatser inom ett mycket smalt område idag, när potentialen för att uttrycka deras 
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varumärkesprofilering är oändlig genom användning av multisensoriska element såsom ljud, 
färg, animation och möjligtvis i sinom tid doft. Dessa element kan skapa förlustelse och 
kontakt (Gobé, 2001). Vidare förklarar Budelmann, Kim och Wozniak (2010) att det för 
varumärkesprofiler skulle vara givande att använda sig av element såsom rörelse, tid och ljud. 
Vidare påpekas det att digitala varumärkesprofiler i framtiden kommer att behandla 
kundupplevelse, samhörighet och integration ytterligare. 
 

Många webbplatser designas av personer som har en bakgrund inom ingenjörsteknik eller 
programmering. Det här har lett till att webbdesigners har tvingats balansera möjligheten till 
att fokusera på upplevelsen med att behöva skapa en lättnavigerad miljö. Den enkla och 
direkta inriktningen passar dock bra till vissa företag, och speciellt när det handlar om tillgång 
eller möjlighet till nedladdning. Å andra sidan vill webbplatsbesökare inte bara hitta 
produkter till låga priser på ett smidigt sätt, utan de söker även goda upplevelser. Det här 
tillåter även försäljaren, alltså webbplatsägaren, att bilda kontakt mellan företaget och 
kunden. Om det är genomfört på rätt sätt kan webbplatser vara lika mänskliga som 
människan är själv, då de är platser där människor kan känna sig hörda och bli behandlade 
väl. Därmed är, även om förlustelse och kunskap båda är viktiga delar inom webben, själva 
innehållet det viktigaste (Gobé, 2001). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av de empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som har samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställning. Empirin baseras på metoderna fokusgrupper och enkätundersökning. 

4.1 Enkätundersökning 
Inledningsvis ställdes en fråga i enkätundersökningen kring ålder hos de svarande. De flesta 
var mellan 22 och 39 år men svar från samtliga åldersgrupper täcktes in i enkäten. 
Åldersfördelningen hos de svarande återges i figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1. Diagrammet visar åldersfördelningen hos de svarande. 

 

Därefter ställdes två frågor kring de svarandes tv-vanor. Den första av dessa två frågor 
innefattande om de svarande tittade på analog tv, digital tv eller både analog och digital tv. 
Svaren, som syns i figur 4.2, tyder på att de flesta tittar på både analog och digital tv. Det näst 
mest frekvent valda svarsalternativet var digital tv och det minst frekvent valda 
svarsalternativet var analog tv. 
 

 
Figur 4.2. Diagrammet visar på vilket sätt de svarande tittar på tv. 

 

I figur 4.3 syns fördelningen av svar till den andra frågan kring de svarandes tv-vanor som 
handlade om vilken typ av tv som de svarande tittar mest på. Denna fråga skulle enbart 
besvaras om den svarande i föregående fråga svarade att den tittade på både analog och 
digital tv. De flesta svarade att de mestadels tittar på digital tv. 
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Figur 4.3. Diagrammet visar vilken typ av tv som de svarande tittar mest på. 

 

Resultatet från enkäten visade att de flesta av de svarande ansåg att typsnittet Comic Sans var 
mer unikt än typsnittet Quattro Sans. Fördelningen av svaren återges i figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest unikt. 
 
Enkäten visade att en något större andel av de svarande ansåg att typsnittet Verdana var 
snällare än typsnittet Quattro Sans. Detta återges i figur 4.5. 
 

 

 
Figur 4.5. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

lättläst. 
 

I figur 4.6 syns svaret på frågan gällande om typsnittet Quattro Sans eller typsnittet Gill Sans 
var snällast. De flesta valde Quattro Sans som det snällaste typsnittet. 
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Figur 4.6. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som snällast. 

 

I figur 4.7 återges svarsfördelningen av vilket typsnitt som de svarande ansåg var tydligast, 
innebärande att en större andel ansåg att Quattro Sans var tydligare än News Gothic. 
 

 
Figur 4.7. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som tydligast. 

 

Figur 4.8 tyder på att de flesta av de svarande ansåg att Didot var mer elegant än Quattro 
Sans. 
 

  
Figur 4.8. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

elegant. 
 

Svaren från enkätundersökningen visar att majoriteten av de svarande ansåg att Quattro Sans 
var mer tilltalande än Brophy Script. Svarsfördelningen återges i figur 4.9. 
 



 

28 

  
Figur 4.9. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

tilltalande. 
 

På frågan gällande om Quattro Sans eller Helvetica var mest stilrent valde de flesta Helvetica 
som det mest lättlästa typsnittet. Detta syns i figur 4.10. 
 

  
Figur 4.10. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

stilrent. 
 

Figur 4.11 visar att majoriteten av de svarande ansåg att Quattro Sans var mer unikt än 
Rockwell. 
 

  
Figur 4.11. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

unikt. 
 

Den största andelen av de svarande ansåg att typsnittet Quattro Sans var mer lättläst än 
typsnittet Baskerville. Fördelningen av svaren från enkäten på denna fråga återges i figur 4.12. 
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Figur 4.12. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som mest 

lättläst. 
 

I figur 4.13 återges vilket typsnitt som de svarande ansåg att var snällast. Garamond fick fler 
röster än Quattro Sans. 
 

  
Figur 4.13. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som snällast. 

 

Figur 4.14 tyder på att de svarande ansåg att typsnittet Quattro Sans var tydligare jämfört med 
Futura. 
 

  
Figur 4.14. Diagrammet visar vilket typsnitt som de svarande upplever som tydligast. 

4.2 Fokusgrupper 
I detta avsnitt presenteras den empiriska data som har samlats in genom metoden 
fokusgrupp. Två fokusgrupper genomfördes, där den ena bestod av fem aktiva tv-tittare och 
den andra av fem passiva tv-tittare. I bilaga 2 syns den presentation som tillämpades i 
fokusgrupperna. 
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4.2.1 Aktiva tv-tittare 
Här presenteras den empirisk data som har samlats in genom en fokusgrupp innefattande 
fem aktiva tv-tittare. 

4.2.1.1 Köket 

Intervjuaren inleder med att ställa frågor kring vilka känslor som uppstår vid första anblick av 
bilden föreställande webbplatsprototypen till Köket. Deltagare 1 upplever att det känns 
hemtrevligt och förklarar det som att nästan känna sig som hemma. Allt upplevs vidare höra 
ihop. Deltagare 2 associerar helheten till matlagning och förklarar att det första som dyker 
upp i tankarna vid första anblick är att laga mat. Deltagare 3 instämmer med föregående 
talare. Med detta menar deltagaren att området uppe till höger i fotografiet bestående av 
skärbrädan och all mat framförallt styrker detta. Deltagare 4 förklarar att det upplevs som 
nyttigt med grönsakerna och frukterna som syns. Vidare upplever deltagaren att det finns en 
tydlighet kring hur användaren ska söka. Deltagare 5 upplever det som en situation av att laga 
mat och att komma hem till någon. Deltagaren beskriver fotografiet vidare med ord som 
vardagligt och hemtrevligt, och menar att det känns som hemma. Anledningen till detta är det 
lite röriga intrycket som erhålls och deltagaren menar på att det är så hemma, vilket gör att 
igenkänning uppstår. 
 

Inledningsvis talas det om färger hos Köket vid uppvisande av den grafiska profilen. Deltagare 
5 upplever färgerna som jordnära där deltagare 2 även påpekar skärbrädan som bakgrund. 
Deltagare 4 påpekar att färgerna inte är alltför starka eller skrikiga, utan menar att de är 
mjuka. Deltagare 5 fortsätter att resonera och menar på att den gröna färgen associerar till 
nyttigheter samt att det kan symbolisera grönsaker och ett ekologiskt tänk. Deltagare 1 
förklarar ett intryck om att alla element passar ihop och att det inte är något som sticker ut. 
Deltagaren beskriver vidare att fotografiet i den grafiska profilen går i linje med fotografiet på 
webbplatsprototypen, med anledning av det något röriga intrycket. Fokusgruppen går vidare 
med att tala om ikonerna där deltagare 3 beskriver dem som passande där besticken utgör ett 
exempel för detta. Deltagare 5 hävdar att det är lätt att förstå vad ikonerna symboliserar. 
Deltagare 2 instämmer och menar att ikonerna är återkommande med de redskap som brukar 
finnas i köket vid matlagning, där klockan som mäter tid tas som exempel. Deltagare 3 anser 
att ikonerna går i linje med det hemtrevliga som talades om i webbplatsprototypen. 
Avslutningsvis anser deltagare 5 att det tydligt framgår att logotypen ska föreställa ett 
decilitermått, en matsked och en tesked. Deltagaren förklarar att det var det första som 
deltagaren lade märke till när webbplatsprototypen exponerades för gruppen. 

4.2.1.2 TV4 Play 

När fokusgruppen därefter övergår till TV4 Plays webbplatsprototyp inleder gruppen med att 
tala om de spontana känslor som uppstår hos deltagarna. Deltagare 1 påpekar att den är mer 
svårtolkad och menar att det är svårt att uttrycka vilken känsla som förmedlas. Deltagaren 
uppfattar den med andra ord som mer otydlig än den föregående grafiska profilen men det är 
svårt att sätta ord på varför. På något sätt upplever deltagaren även denna profil som 
hemtrevlig men menar att det kan bero på att TV4 Plays logotyp har setts många gånger 
tidigare i hemmiljö. Deltagare 2 anser att logotypen är tydlig med triangeln som symboliserar 
play-tjänsten, och får en positiv känsla då deltagaren tittar mycket på just play-tjänster. 
Deltagare 3 har åsikten att webbplatsprototypen upplevs som enkel i hög grad och inte alls 
rörig. Både deltagare 1 och 2 anser att det upplevs vara tydligt där deltagare 3 förklarar att det 
beror på att det är avskalat och fritt från alltför många objekt. Deltagare 4 instämmer med 
deltagare 1 om att TV4 Play är mer svårtolkad men att det finns enkel och tydlig navigering. 
Deltagaren talar även om det avskalade intrycket och påpekar att det inte väcker lika många 
känslor som Köket gjorde. Deltagare 5 talar om att fotografiet är svårt att tolka om 
betraktaren inte har koll på det program som syftas på. Deltagare 1 instämmer med detta. 
 

När den grafiska profilen följaktligen visas upp påpekar deltagare 1 att bakgrunden känns mer 
hemtrevligt och tydliggör med att färgen känns mjuk. Deltagare 5 fyller i att det är lugnare och 
trevligare att titta på en beige bakgrund än en vit med anledning av att vitt upplevs som hårt. 
Deltagare 4 fyller i ytterligare att den beiga bakgrunden upplevs som mjukare. När deltagarna 
talar om färgerna menar deltagare 5 att de känns mer passande till TV4 Play då den går i linje 
med den övriga profilen. Därefter talar gruppen om ikonerna och deltagare 4 upplever 
ikonerna som tydliga. Typsnittet tycker även deltagarna om där deltagare 2 och 5 påpekar att 
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det är ett mycket trevligt typsnitt. Deltagare 5 menar att det är lugnt och mjukt, och går hand i 
hand med det övriga materialet där deltagare 1 därefter fyller på att det upplevs som lagom 
tjockt. Deltagare 1 förklarar att det varken är jättetunt och vasst eller jättetjockt, utan ett 
mellanting. Deltagare 1, 3 och 5 anser att bokstäverna är tydliga, vilket gör att typsnittet blir 
lättläst. Vidare diskuteras bildspråket där samtliga deltagare instämmer med att fotografierna 
inte upplevs hänga ihop och att fotografiet på webbplatsprototypen upplevs som otydlig. De 
upplever inte att den förmedlar vilket program som berörs och vad det handlar om. Det är 
enbart texten tillhörande fotografiet som tydliggör detta. Det andra fotografiet i den grafiska 
profilen upplever de däremot tydliggöra detta. Deltagarna har olika uppfattningar kring 
färgen på texten tillhörande fotografiet på webbplatsprototypen. Deltagare 1 upplever den 
röda färgen som gammaldags och menar att det förr i tiden var textat med gult och andra 
annorlunda färger. Deltagare 4 och 5 anser att det röda gör att texten uppmärksammas och 
känns speciell. Deltagare 4 menar att texten i svart färg inte hade skapat lika stor reaktion och 
att det vidare hade uppfattats som mer tråkigt. 

4.2.1.3 C More 

Även för C More förs det inledningsvis en diskussion kring en webbplatsprototyp som 
deltagare 4 och 5 tycker om och upplever som mycket tydlig och menar att samtliga ikoner är 
lätta att förstå utan att läsa tillhörande texter. Vidare talar deltagarna om att blicken dras till 
den röda knappen ”Kom igång nu”. Samtliga deltagare håller med om att fotografiets 
symbolik är tydlig då det snabbt kopplas till film samt att den väcker lust att titta på film. De 
talar även om att spänning uppstår som känsla. Deltagarna upplever inte 
webbplatsprototypen som hemtrevlig utan snarare som fredagskväll eller en känsla om att 
vilja komma bort. Deltagare 5 ändrar sig dock efter ett tag och talar om att en lust väcks kring 
att sätta sig i soffan och se på film. Därmed menar deltagaren att det skapas en hemtrevlig 
känsla. 
 

När fokusgruppen betraktar den grafiska profilen talar deltagare 1 återigen, liksom hos den 
grafiska profilen för TV4 Play, att den inte upplevs som enhetlig med webbplatsprototypen. 
Deltagare 1 och 5 påpekar att de inte tycker om versionen av logotypen med de suddiga 
kanterna i C:et. Deltagare 1 menar att titta-på-film-känslan försvinner i den logotypen och 
deltagare 5 talar om att logotypen i webbplatsprototypen upplevs som mer stilren och enhetlig 
med de övriga delarna i den grafiska profilen. Deltagaren talar vidare om att ett intryck av 
fantasi återges i logotypen hos den grafiska profilen medan den andra logotypen kopplas till 
tv-serier eller nischade program. Deltagare 2 och 4 misstänker att de suddiga kanterna hos 
C:et ska ge en biokänsla och kopplar till bioduken. Deltagare 2, 4 och 5 fortsätter att tala om 
ikonerna och anser att de är tydliga och lätt att förstå vad de symboliserar. När gruppen 
därefter övergår till att tala om färgerna beskriver deltagare 4 dessa som mjuka. Även 
deltagare 5 och 2 upplever en bra känsla kring färgerna. Deltagare 1, 4 och 5 uppmärksammar 
att det är en mer rosa-röd ton i färgerna än hos TV4 Play och deltagare 1, 2 och 5 påpekar att 
TV4 Plays färger attraherar mer. Deltagare 5 upplever TV4 Plays färger som mer jordnära än 
C Mores färger. Deltagare 1 anser att den vinröda färgen inte passar in men är samtidigt 
medveten om att den kunde ha passat bättre i ett annat sammanhang. Deltagare 4 påpekar 
även att typsnittet är mjukt. Vad gäller bildspråket anser deltagare 4 att den inte ger någon 
större association till film. Deltagare 1 upplever fotografiet som positivt och ljust men att 
personen på fotografiet ser deppig ut. Det ger en blandad känsla, menar deltagaren, och på så 
sätt passar det med anledning av att det både finns filmer som är åt det deppiga och det 
positiva hållet. 

4.2.1.4 Viaplay 

Vid diskussion kring Viaplays webbplatsprototyp får deltagare 5 ett rörigt och otydligt intryck 
och påpekar även att texten är liten. Vidare säger deltagaren att de tre runda fotografierna 
längst ned måste betraktas länge för att förstå symboliken och är säker på att det hade blivit 
tydligare om fotografierna hade ersatts av ikoner. Deltagare 1 och 2 instämmer med detta. 
Även deltagare 1 anser att det är rörigt och förklarar att det är svårt att förstå om texten 
”Viaplay. Se serier och film.” är en länkad knapp eller enbart information. Deltagare 4 talar 
om att det krävs mycket läsning innan det erhålls en förståelse för vad som erbjuds på 
webbplatsprototypen. Deltagare 4 anser att bakgrunden tydligt visar att det handlar om film, 
men deltagare 1, 2 och 4 anser att C More trots detta lockar mer för att titta på film. Deltagare 
2 förklarar att det känns som att det krävs mer tid för att leta och hitta rätt på Viaplays 
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webbplatsprototyp, och menar att det problemet inte fanns på C More. Deltagare 1, 4 och 5 
instämmer och deltagare 2 likställer intrycket vid när ett besök görs hos en skivbutik. 
Deltagare 3 upplever Viaplay som mer otydlig och C More som enklare att hitta och navigera i. 
Deltagare 1, 4 och 5 är överens om att det inte finns någon värme hos Viaplay. 
 

Deltagare 1 tycker däremot bättre om bilden med den samlade grafiska profilen. Deltagare 4 
uppmärksammar att ikoner används i den grafiska profilen, vilket det inte gjordes i 
webbplatsprototypen, och anser att tillämpande av ikonerna i webbplatsprototypen hade 
tydliggjort. Samtliga deltagare anser att ikoner dessutom hade gett en varmare känsla. 
Deltagare 5 tror att det beror på att ikoner känns mer bekant och deltagare 4 menar att 
fotografierna inte säger lika mycket som ikoner gör, då ikoner skapar mer tydlighet och 
symbolik. Deltagare 3 lyfter fram ikonen föreställande en spelkontroll och har svårt att förstå 
vad den ska symbolisera i Viaplays fall. 
 

Därefter övergår deltagarna till att diskutera typsnittet. Deltagare 4 påpekar att typsnittet i de 
tidigare grafiska profilerna var bättre och de övriga deltagarna instämmer. Deltagare 5 
framhäver att Viaplays typsnitt är tunnare och deltagare 4 fyller i att det upplevs som 
uppstyltat och mer kantigt. Deltagare 1 påpekar att typsnittet ger en hård känsla och 
resterande deltagare instämmer. Deltagare 1 tror att det överlag hårdare intrycket framförallt 
beror på typsnittet men att även färgerna kan påverka intrycket. Deltagare 5 skulle välja bort 
Viaplay med anledning av att det upplevs som svårbegripligt och mer avancerat. Deltagaren 
skulle hellre välja TV4 Play, vilket beror på att det ger en mer bekväm känsla och igenkänning. 
Deltagare 1 får en känsla av sport vilket deltagaren tror kan bero på fotografiet. Deltagaren 
beskriver vidare att sport överlag innehar en hårdare stil men talar därefter vidare om att det 
är möjligt att Viaplay vill förmedla ett hårdare intryck för de som är intresserade av sport. När 
gruppen därefter talar om logotypen påpekar deltagare 5 att den upplevs som kallare. Lila 
uppfattar deltagaren som en rätt kall färg, medan exempelvis rött som ingår i TV4 Plays profil 
uppfattas som varmare. Deltagare 2 menar att lila går åt det blå hållet och att färgen blå 
upplevs som kallt. Även deltagare 1 upplever logotypen som kallare och hårdare. Deltagare 5 
lyfter fram den gröna färgen och påpekar att den inte känns igen från varken logotypen eller 
webbplatsprototypen. 

4.2.1.5 SVT Play 

När webbplatsprototypen för SVT Play studeras av deltagarna kommenterar deltagare 5 att 
den lila färgen inte känns igen och förklarar att resterande knappar har varit gröna. Det kan 
däremot vara en fördel att den sticker ut. Deltagare 4 belyser att de tidigare företagen har 
velat locka till att logga in medan SVT Play istället sätter knappen ”Hjälp och kontakt” i fokus. 
Knappen tar fokus från det som SVT Play egentligen borde vilja locka till, nämligen att folk 
ska ta sig in till de olika klippen. Deltagare 5 hävdar att det finns en risk för att besökaren av 
ren vana skulle trycka där. Deltagare 2 menar dock att det samtidigt är det som symboliserar 
SVT Play. Deltagaren förklarar vidare att det inte finns något kommersiellt syfte bakom SVT 
Play, och av den anledningen uttrycker deltagaren en positiv känsla. Deltagare 1 flikar in med 
att det kan vara lockande att det är olika fotografier till varje program. Det finns en möjlighet 
till att besökaren blir lockad av att olika personer representeras på fotografierna för de olika 
programmen och det kanske även passar SVT Play, förklarar deltagaren vidare. Deltagare 5 
instämmer inte riktigt och menar att SVT Play ändå har samma syfte som de andra företagen, 
att alltså locka folk till att titta på programmen. Av den anledningen uttrycker deltagaren att 
en knapp för att snabbt ta sig vidare till programmen hade varit att föredra. 
 

Deltagare 3 fortsätter med att tala om att resterande innehåll på webbplatsprototypen är 
enkelt samt att det är lätt att navigera vidare till program. Deltagare 2 anser att en positiv 
känsla uppstår tack vare vetskapen om att program kan tittas på närsomhelst. Deltagare 4 
lyfter fram en annan positiv aspekt vilket är att SVT Play inte kräver registrering och 
inloggning för att titta på program. Deltagare 2 fyller i att det därmed går snabbt i och med att 
processen för att börja titta på ett program är kort. Därefter övergår deltagarna till att 
diskutera fotografier och ikoner. Deltagare 1 uttrycker ett gillande kring att det är fotografier 
istället för ikoner, som deltagaren däremot inte gjorde hos Viaplay. Deltagaren förklarar att 
när fotografierna, som i fallet med SVT Play, representerar olika filmer lockar fotografier mer 
än ikoner. Deltagare 4 fyller i att det finns en logik med fotografierna, vilket inte fanns hos 
Viaplay, och menar att fotografier i det här fallet symboliserar en känsla kring de olika 
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programmens handling. Deltagare 2 talar om att ikoner kommer att ta över alltmer och i takt 
med att det blir vanligare förstår människor vad de symboliserar. SVT Play har möjligen fler 
äldre personer i sin målgrupp, vilket gör att de inte riktigt förstår ikoners symbolik än då de 
inte har vant sig vid ikoner. Både deltagare 1 och 2 menar att fotografier passar bättre in hos 
SVT Play än vad ikoner gör. Deltagare 5 påpekar att även barn och förståndshandikappade 
kan ha svårare att uppfatta ikoner, där fotografier istället kan vara att föredra. 
 

Deltagare 5 inleder diskussionen kring den grafiska profilen med ett uttalande om att den 
svarta färgen i logotypen känns igen från webbplatsprototypens mörka bakgrund. Deltagaren 
fortsätter med att förklara att den mörka bakgrunden passar bra när det gäller SVT Play och 
det skapas igenkänning i och med detta. Samtliga deltagare instämmer med uttalandet. 
Deltagare 1 kopplar den mörka bakgrunden med att det släcks ned hemma för att titta på tv. 
Deltagare 2 anser att en hemtrevlig och varm känsla skapas i och med den gröna färgen i 
logotypen men om den färgen hade ersatts med en annan färg är det inte lika säkert att det 
hade uppfattats på det sättet. Deltagare 4 påpekar att logotypen inte signalerar ett säljande 
budskap och att det är den gröna detaljen som skapar den hemtrevliga känslan, men i övrigt 
är det ingen hemtrevlig logotyp. Deltagare 4 menar på att det är den svarta färgen som 
minskar intrycket av hemtrevlighet. Deltagare 5 fyller i att den grafiska profilen innehar 
hårdare former där ikonerna är ett exempel då de inte uppfattas lika tilltalande i och med 
deras mer stilrena utseende. 
 

Därefter övergår diskussionen till färgerna i den grafiska profilen. Deltagare 2 och 4 anser sig 
inte finna den blå färgen på webbplatsprototypen. Deltagare 4 säger sig däremot finna den lila 
och den gröna färgen, där den lila används då något ska sticka ut lite extra och den gröna 
återfinns i logotypen. Deltagare 5 finner senare den blå färgen längre ned på den verkliga 
webbplatsen i vissa delar av texterna. Deltagare 4 blir fundersam över varför den svarta 
färgen, som förknippas med SVT Play, inte finns med bland färgerna. Deltagare 5 spinner 
vidare på den svarta färgen och påpekar att en svart bakgrund i den grafiska profilen hade 
skapat större igenkänning. Vid frågan om något annat sticker ut svarar deltagare 1 att SVT 
Plays ikoner upplevs vara annorlunda än de tidigare grafiska profilerna, och påpekar vidare 
att de är tjockare än de tidigare som har varit mycket tunna. Deltagare 1 menar dock att de 
passar SVT Play då det upplevs som tydligt och att det dessutom möjligen ger ett varmare 
intryck. Deltagare 4 fyller i att det blir tydligare för samtliga grupper, där människor med 
nedsatt syn är ett exempel. Deltagare 2 upplever att SVT Play anpassar sig till alla grupper av 
människor. 
 

Deltagare 1 anser att SVT Play känns allmänt något varmare, vilket kan bero på den mörka 
bakgrunden. Deltagaren förklarar att det i normala fall kan uppfattas som kallt men det i detta 
fall kan kopplas till att ljuset släcks ned hemma i samband med tv-tittande. Vidare förklarar 
deltagaren att de tjockare ikonerna ger en varmare känsla. Deltagare 3 instämmer med 
föregående talare om att SVT Play upplevs som mjukare. Deltagare 4 håller inte med om att 
SVT Play upplevs som varmare än de andra grafiska profilerna som har studerats, även om 
deltagaren menar att det hör hemma till SVT Play, utan får ett intryck av att de andra grafiska 
profilerna upplevs som varmare. Deltagaren tror vidare att det krävs en varmare känsla i den 
grafiska profilen för att vara mer säljande, vilket inte passar in hos SVT Play. Deltagare 5 
flikar in och påpekar att det samtidigt måste vara tilltalande, vilket inte uppfylls i SVT Plays 
fall. 
 

Sedan övergår gruppen till att diskutera fotografierna och deltagare 4 anser att det återfinns 
mycket personlighet i dessa, där Kjell Bergqvist och Leif GW Persson återges som exempel. 
Deltagare 5 fyller i att det ger ett intryck av att personerna respekterar de olika programmen, 
vilket deltagare 1 och 2 anser skapar igenkänning. Deltagare 3 upplever det som mer lockande 
om en person känns igen. Deltagare 5 fortsätter med att berätta att SVT Plays 
programinnehåll framförallt består av dokumentärer och informationsprogram, vilket ger en 
annan känsla än tidigare grafiska profiler. Deltagaren förklarar vidare att SVT Play väljs för 
att införskaffa kunskap medan C More snarare väljs för att vila huvudet, och därmed är det 
olika sinnesstämningar som ska förmedlas hos SVT Play respektive C More. Deltagaren anser 
vidare att sinnesstämningen hos SVT Play förstärks av den grafiska profilen i och med att 
personer ofta presenteras genom fotografierna. 
 

Slutligen förs en diskussion kring typsnittet där deltagare 4 uppfattar det som något mer 
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strikt. Deltagare 2, 4 och 5 anser dock att det fortfarande upplevs som tydligt. Deltagare 5 
förklarar att typsnittet är rakare än de tidigare typsnitten som har granskats. Deltagare 2 får 
en känsla av att det passar SVT Play då typsnittet upplevs som hårdare och exemplifierar med 
programmet Uppdrag Granskning där det handlar om att lyfta fram sanningar. Deltagaren 
förklarar vidare att typsnittet passar SVT Plays stil i och med det strikta intrycket. Deltagare 1 
upplever att typsnittet ger ett ärligt intryck, och förklarar vidare att det upplevs som hårt men 
samtidigt ärligt och tydligt. 

4.2.1.6 Avslut 

Slutligen förs en diskussion i fokusgruppen kring om det är relevant att gestalta känslor i 
grafiska profiler och varför. Både deltagare 2 och 4 anser att det är viktigt. Deltagare 2 anser 
att hela företagets syn ska gestaltas i den grafiska profilen. Samtliga deltagare håller med om 
uttalandet. Deltagare 1 utvecklar och förklarar att en känsla alltid uppstår oberoende vilken 
webbplats som besöks, och därmed är det viktigt att förmedla rätt känsla. Deltagare 3 fyller i 
att det vidare är viktigt att ikonerna passar ihop med den övriga grafiska profilen, både 
gällande utformning och färgval. Deltagare 4 påpekar att den grafiska profilen ska locka till 
det som företaget önskar att locka till för att dra till sig kunder. Deltagare 5 anser att det är 
viktigt att kunna finna sig själv i den grafiska profilen då besökaren annars snabbt kommer att 
lämna webbplatsen. Personligen lockas deltagaren av en jordnära grafisk profil då den är 
lättare att ta till sig till skillnad från en svår och avancerad grafisk profil. 

4.2.2 Passiva tv-tittare 
Här presenteras den empirisk data som har samlats in genom en fokusgrupp innefattande 
fem passiva tv-tittare. 

4.2.2.1 Köket 

Vid diskussion kring webbplatsprototypen för Köket anser deltagare 1 att helheten känns 
strulig med för mycket element. Deltagare 2 anser att det ser trevligt ut och att det känns som 
att vara hemma, men att det ser aningen generiskt ut, och framförallt fotografiet. Deltagaren 
tycker alltså att det inte ser speciellt unikt ut. Deltagare 3 tycker att det känns opersonligt och 
att det inte medför någon speciell känsla, men att det däremot är väldigt enkelt och tydligt. 
Deltagare 3 uppfattar helheten som ett stort fotografi och massa ikoner. Vidare menar 
deltagaren att fotografiet inte tilltalar en specifik målgrupp, utan att det hellre kunde ha varit 
en människa på det, så att det hade genererat känslor. Deltagare 4 avslutar det hela med att 
säga att helheten känns lite ”beige”. 
 

Vid diskussion kring Kökets grafiska profil upplevs logotypen vara svårtydlig, speciellt utan 
text. Deltagare 3 trodde först logotypen var en pratbubbla, och vidare tycker deltagare 3 att 
logotypen utan texten ”Köket” skulle ha sett ut som en nyckelknippa. Deltagare 2 och 4 tänker 
att logotypen ska föreställa kryddmått, decilitermått eller en skärbräda. Vidare tycker 
deltagare 4 att logotypen inte riktigt förmedlar någonting. 
 

Deltagare 1 anser att ikonerna och typsnittet i den grafiska profilen är tydliga och stilrena, 
vilket understryks av deltagare 3 som även anser att ikonerna är snygga och lätta att förstå sig 
på. Deltagare 2 och 3 anser att färgskalan känns aningen dov och att färgerna kan ha varit mer 
färgstarka för att associera till mat, såsom gula citroner, men också för att skapa inspiration 
till matlagning då deltagare 3 anser att de befintliga dova och lugna färgerna inte verkar så 
inspirerande. 
 

Deltagare 1 kopplar tonaliteten till ”Facebook-svenska”, alltså en användning av superlativ, 
vilket deltagaren uppfattar som felaktigt. Vidare anser deltagare 1 att denna typ av språk mer 
appellerar på ungdomar och inte på människor i deltagarens egen åldersgrupp, alltså över 50 
år. Deltagare 4 fyller också i att denne inte själv skulle använda sig av denna typ av ord eller 
språk, samt att språket riktar sig till en viss målgrupp och kanske inte alla människor. 
Deltagare 3 antar att målgruppen skulle kunna vara människor mellan 20 och 40 år. 
Deltagare 5 upplever tonaliteten som aningen reklamaktig och inte fullt så seriös. Deltagare 3 
anser däremot att tonaliteten är kul, lekfull och inspirerande. Deltagare 4 fyller slutligen i att 
den grafiska profilen väcker nyfikenhet. 
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4.2.2.2 TV4 Play 

Vid diskussion kring webbplatsprototypen för TV4 Play uttrycker deltagare 1 direkt att denne 
tycker om helheten. Vidare anser deltagaren att det är tydligt och att en direkt förståelse 
erhålls kring vad det är för någonting. Deltagare 2 talar om att det är fotografiet som träder 
fram tydligast och att barnen på fotografiet syns tydligt. Deltagare 3 och 4 tycker båda att 
helheten är aningen färglös och nedtonad, och att det vidare hade föredragits mer färg på 
sidan då den nu ser lite för klinisk ut. Fotografiet avslöjar inte budskapet själv, utan kräver en 
text för att kunna förstå dess sammanhang, anser deltagare 4. Deltagare 1 avslutar med att 
säga att den bleka bakgrunden hjälper till att framhäva fotografiet. 
 

Vid diskussion kring TV4 Plays grafiska profil anser både deltagare 1 och 3 att logotypen är 
bra, tydlig, snygg och enkel. Vidare säger deltagare 4 att logotypen är inarbetad och att den 
därmed känns igen. Deltagare 2 anser sig direkt lägga märke till logotypen och deltagare 3 
lägger till att play-knappen i logotypen är ett kul element. Deltagare 1 anser att färgskalan är 
aningen urvattnad, inte så färgglad och att deltagaren därmed inte blir så glad när denna ser 
färgerna. 
 

Deltagare 3 tycker om tonaliteten och anser att den påminner om Kökets tonalitet som var 
lekfull. Vidare uttrycker deltagare 4 en positiv känsla kring korta meningar och därmed lite 
text. Vidare anser deltagaren att innehållet är enkelt och lätt att förstå. Deltagare 1 fyller dock 
i att en äldre person inte säkerligen hade förstått det lika väl, och syftar på ord som ”scrolla” 
och emotikonernas betydelser. Deltagare 2 anser att varumärket TV4 upplevs som mer glatt 
och lekfullt än andra varumärken, såsom SVT Play. Deltagare 3 tycker att det är kul med 
emotikoner i texten, men deltagare 5 anser dock att dessa kan förmedla olika budskap 
beroende på betraktaren, eftersom alla kan uppfatta emotikonerna olika. 
 

Deltagare 3 uppfattar fotografiet i den grafiska profilen som bra och inbjudande då det ser ut 
som att mannen i bilden, alltså Ernst Kirchsteiger, har något gott som han vill bjuda på. 
Deltagare 1 och 2 instämmer i detta. Däremot anser deltagare 1 att det är aningen känsligt att 
ha just Ernst Kirchsteiger på fotografiet eftersom människor har delade känslor om honom. 
Deltagare 1 förstår dock att det är positivt för publicitet, men hade istället föredragit ett 
fotografi på en kock såsom Tommy Myllymäki. 

4.2.2.3 C More 

Deltagare 4 inleder med att uttrycka att fotografiet på webbplatsprototypen för C More ser 
otäckt ut. Vidare talar deltagaren om att helheten däremot tilltalar denne, vilket deltagare 3 
håller med om. Samtliga deltagare håller med om att innehållet är tydligt och bra. Däremot 
påpekar deltagare 4 att språket kanske inte förstås av alla, då det innefattar ord som 
”streama”. Person 3 anser att färgerna passar bra ihop. Slutligen säger deltagare 4 att 
innehållet skapar en nyfikenhet, vilket deltagare 1 och 3 instämmer i. 
 

Vid första anblick av C Mores grafiska profil är gruppen konfunderad över logotypen. 
Deltagare 2 menar på att den ser suddig ut, vilket deltagare 4 anser bringar spänning. Samma 
person spånar sedan vidare och antar att det är ljus som lyser från bokstaven C i logotypens 
namn. Deltagare 1 instämmer och säger att det lyser likt neon. Vad det här ska gestalta är inte 
självklart enligt deltagare 2. Deltagare 3 anser att det diffusa i logotypen gör den snygg. 
Enkelheten i logotypen tilltalar deltagare 4. Vid diskussion kring färgerna i C Mores grafiska 
profil uppfattar deltagare 1 att färgerna är dova. Vidare anser deltagare 3 att färgerna passar 
bra ihop med fotografiet och tonalitetstexten, då den är aningen kvällsdov och ger en kvinnlig 
och lite mjukare känsla. Deltagare 2 anser däremot att klarare färger hade föredragits för att 
tilltala denne bättre. Deltagare 4 beskriver färgerna som lugna färger, men som dock är 
aningen bleka eller urtvättade. 
 

Slutligen diskuteras tonaliteten i gruppen och deltagare 3 tycker om den och anser att den är 
personlig och aningen lekfull. Deltagare 1 anser att tonaliteten är tydlig och passar alla 
människor. Deltagare 4 anser att tonaliteten medför inspiration då texten uppmanar till att 
titta på ett till avsnitt. Deltagare 5 anser däremot att tonaliteten i texten är aningen aggressiv 
och menar att det hade kunnat ställas som en fråga istället för som en uppmaning. Det här 
instämmer deltagare 1 och 2 om. 
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4.2.2.4 Viaplay 

Deltagare 1 inleder med att uttrycka att webbplatsprototypen för Viaplay påminner om Netflix 
webbplats utseende. Deltagare 4 anser att Viaplays webbplatsprototyp är bra och tydlig, där 
denne också känner igen logotypen vid första anblick. Vidare anser deltagaren att helheten är 
positiv, förmedlar nöje och verkar innefatta ett stort urval av filmer och serier. Medalj-
symbolen medför ett gott intryck anser deltagare 3. Vidare anser samma deltagare att det ser 
ut som att tjänsten riktar sig till män, med anledning av de mörka färgerna i fotografierna och 
det sportiga intrycket. 
 

Deltagare 1 påpekar sig föredra fotografier framför ikoner vid beaktning av de tre runda 
fotografierna nere på sidan på webbplatsprototypen. Deltagare 2 fyller i att denne reagerar på 
fotografierna mer och vidare direkt förstår vad som menas med dem. Deltagare 3 håller med 
om att fotografierna är mer tilltalande än de enkla ikonerna som visades i de tidigare grafiska 
profilerna. Deltagare 5 menar på att ikoner inte drar åt sig lika mycket uppmärksamhet som 
fotografier. Deltagare 2 och 3 håller med och påpekar att det var dessa runda fotografier som 
de lade märke till vid första anblick. Deltagare 1 anser sig iaktta text före ikon när det inte är 
fotografier inkluderade. Det här förklarar deltagare 4 är för att ikoner inte alltid fungerar utan 
en sammanhängande text, utan i så fall kan bli förvirrande. Deltagare 2 understryker det här 
med att säga att äldre personer antagligen inte skulle förstå ikonernas innebörd utan en 
tillhörande text. Deltagare 3 anser däremot att ikonerna, såsom i TV4 Plays 
webbplatsprototyp, skapar en snyggare webbplats då det blir mer stilrent. Deltagare 4 
påpekar att texten inte hade behövts under de runda fotografierna på Viaplays 
webbplatsprototyp då en bild säger mer än tusen ord. 
 

Vid diskussion kring Viaplays grafiska profil anser deltagare 1 att helheten är stilren. Vidare 
anser deltagaren att ikonerna är tydliga och enkla att förstå sig på, samt att ikonerna är 
tydligare än C Mores ikoner. Det här håller inte deltagare 3 med om, då C Mores ikoner var 
enklare enligt denne. Deltagare 4 anser att färgskalan är bra med tilltalande färger. Här menar 
deltagare 3 att färgerna upplevs som svarta och hårda, i jämförelse med C More som har 
snällare färger. Samma deltagare talar om Viaplays tonalitet som opersonlig, och får intrycket 
av att det är de som sätter reglerna. Det här anses vara negativt, vilket även deltagare 1 
instämmer i. Deltagare 2 flikar in och menar sig inte ta illa upp av detta. Deltagare 4 jämför 
Viaplays tonalitet, där det pekas med hela handen, med C Mores som istället erbjuder. 
Deltagare 3 anser vidare att det är för mycket text och jämför detta med C More som använder 
sig av lättare och enklare text. Slutligen diskuteras Viaplays logotyp där deltagare 1 anser att 
logotypen är inarbetad, men ändå inte speciellt bra. Vidare påpekar samma deltagare att 
logotypen inte är speciellt kongenial med vad varumärkets namn och vad de gör. Deltagare 3 
håller med om detta och påpekar att logotypen utan text lika gärna hade kunnat vara en 
symbol för ett politiskt parti. 

4.2.2.5 SVT Play 

Vid första anblick av webbplatsprototypen för SVT Play anser deltagare 2 och 3 att helheten är 
inbjudande. Vidare anser deltagare 3 att logotypen är snygg och att det är fina och tydliga 
fotografier. Den mörka bakgrunden anses, enligt deltagare 3, vara snygg i jämförelse med den 
vita bakgrunden i TV4 Plays webbplatsprototyp, vilken upplevs som mer kal och enkel. 
Deltagare 4 anser att prototypen medför ett seriöst och icke-kommersiellt intryck, samtidigt 
som det är inbjudande. Deltagare 4 anser vidare att färgvalet är snyggt, varpå deltagare 3 
inflikar att den gröna färgen är fin. De fyra fotografierna nere på sidan anses, enligt deltagare 
1, vara inbjudande att klicka på. 
 

Vid första anblick av SVT Plays grafiska profil anser deltagare 4 att logotypen upplevs som 
aningen vass eller skarp, men att det gröna elementet mjukar upp en aning. Deltagare 2 anser 
att SVT Plays helhet är klar och tydlig med fina färger som är bra kombinerade. Deltagare 5 
inflikar att färgen cyan inte upplevs som särskilt vanligt. Deltagare 1 anser att färgerna är 
distinkta och stilrena som skiljer sig från varandra. Deltagare 3 håller med om att färgerna 
skiljer sig från varandra då färgerna i hög grad upplevs som motsatta. Deltagaren anser att 
TV4 Plays färger är mer tilltalande då de är mer homogena. Deltagare 3 flikar dock in att SVT 
Play har en hög igenkänningsfaktor och därmed skapar en positiv känsla. 
 

Deltagare 1 anser att tonaliteten antyder att SVT Play riktar sig till en yngre målgrupp. 
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Deltagare 4 flikar in att tonaliteten kanske innefattar satir. Deltagare 3 tycker att texten är 
tydlig och att det lockar till att se på tv-programmet som föreslås. Vid diskussion kring 
ikonerna i SVT Plays grafiska profil anser deltagare 1 att ikonerna kan vara enkla att förstå för 
en person som är van vid den digitala världen, men att en äldre person kanske inte skulle 
förstå sig på dem. Slutligen sammanfattar deltagare 1 att SVT Play känns mer tilltalande än 
TV4 Play. Deltagare 4 inflikar att SVT Play medger ett mer seriöst intryck. Deltagare 3 tycker 
däremot att TV4 Play lockar mer då dess helhet medger mer känsla, medan SVT Play upplevs 
som mer faktabaserat. Den känsla som deltagaren syftar på med TV4 Plays känsla är värme. 

4.2.2.6 Avslut 

Som avslut på fokusgruppsdiskussionen ställs en fråga riktad till hela gruppen, nämligen ”Är 
det relevant att gestalta känslor i grafiska profiler och varför?”. Alla i gruppen instämmer om 
att det här är relevant. Deltagare 3 påpekar att känslor krävs för att få inspiration för att sedan 
klicka sig vidare på till exempel en webbplats, vilket kanske inte skulle hända om känslor inte 
fanns involverade. Deltagare 1 påpekar också att det här är viktigt att veta vem ett varumärke 
riktar sig till, eftersom till exempel kändisar utstrålar olika saker för olika människor och 
därmed delar in människor i olika grupper. Vid tal om känslor anser deltagare 4 att SVT Play 
utstrålar en seriös känsla med god kvalitet. Deltagare 3 jämför detta med TV4 Play som denna 
deltagare anser är mer ”feel good”. 
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5 Analys 
Detta kapitel ger svar på studiens frågeställning, nämligen ”Hur gestaltas en mänsklig 
känsla i en grafisk profil för exponering i en digital värld?”, genom att behandla insamlad 
empiri och teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur gestaltas en mänsklig känsla i en grafisk profil för exponering i 
en digital värld? 
I detta avsnitt presenteras den analys som grundar sig på det teoretiska ramverket och den 
insamlade empirin. 

5.1.1 Visuell perception 
I teoriavsnittet framgår det att visuella bilder kan uppfattas direkt, medan ord måste kodas för 
förståelse och uppfattning, vilket framhävs av Wheeler (2009). Empirin understryker detta då 
två deltagare ur fokusgruppen med aktiva tv-tittare först associerar Kökets webbplatsprotoyp 
med att laga mat baserat på fotografiet. Detta påvisas också i fokusgruppen med de passiva tv-
tittarna där en deltagare syftar på att webbplatsprototypen för Köket ser generisk ut, där 
denne främst syftar på fotografiet. Detta påvisas även av att ytterligare en deltagare i samma 
grupp uppfattar helheten som ett fotografi och ikoner. Uppfattningen av visuella bilder 
påvisas ytterligare i fokusgruppen för passiva tv-tittare där en deltagare berättar att det är 
fotografiet som framträder tydligast på TV4 Plays webbplatsprototyp, där också ytterligare en 
deltagare flikar in att den bleka bakgrunden framhäver fotografiet. 
 

Vid diskussion kring C Mores webbplatsprototyp inleder även en deltagare i den passiva tv-
tittargruppen med att kommentera fotografiet. När samma grupp studerar SVT Plays 
webbplatsprototyp kommenteras logotypen och fotografiet först, varpå ytterligare en 
deltagare beskriver de fyra mindre fotografierna nere på sidan som inbjudande. Vid 
diskussion kring webbplatsprototypen för SVT Play talas det om att de olika fotografierna 
nere på sidan lockar och att dessa föredras framför ikoner. Vid samtal kring Viaplays 
webbplatsprototyp talas det även om att fotografier föredras framför ikoner i fokusgruppen 
med de passiva tv-tittarna, syftande på de tre runda fotografierna som kan ses som ett 
komplement för ikonerna som visas i bland annat TV4 Plays webbplatsprototyp. En annan 
deltagare fyller i att en större reaktion erhålls av fotografier och att en enklare förståelse fås 
kring deras innebörd, vilket styrks av ytterligare tre deltagare. De förklarar vidare att det var 
just de tre fotografierna som de upptäckte vid första anblick. Detta avslutas med orden ”en 
bild säger mer än tusen ord”. Vidare pratas det bland de aktiva tv-tittarna om att ikoner hade 
varit tydligare än de tre runda fotografierna som finns i Viaplays webbplatsprototyp, vilket tre 
av deltagarna instämmer i. En deltagare i fokusgruppen med aktiva tv-tittare talar om TV4 
Plays logotyp och syftar på triangeln som symboliserar play-tjänsten. Detta understryker 
Wheelers (2009) tänk angående visuell perception där form uppfattas först bland färg, form 
och gestaltning. 

5.1.2 Färg 
I empirin framgår det bland både de aktiva och de passiva tv-tittarna att Kökets färgskala 
upplevs som jordnära, mjuk, dov och lugn. Itten (1970) beskriver varma färger med bland 
annat begreppet jordnära och kalla färger med bland annat begreppet lugnande. Vidare 
förklarar Goethe (1976) att färgen grön är en blandning mellan den aktiva och den passiva 
sidan av färger. Detta understryker fokusgruppernas blandade svar kring deras känslor för 
färgerna då färgskalan innefattar färger från båda sidorna ur Itten och Goethes 
färguppdelningar. 
 

Även i fokusgruppsdiskussionen kring SVT Plays färgskala talas det om färgen grön. Här 
yttrar sig en deltagare i den aktiva tv-tittargruppen om att den gröna färgen uppfattas som 
hemtrevlig och varm. Eftersom de övriga färgerna i SVT Plays färgskala består av passiva 
färger kan därmed den gröna färgen uppfattas som mer varm då den representerar både den 
aktiva och den passiva sidan. I den aktiva tv-tittargruppen talas det vidare om att den svarta 
färgen minskar känslan av hemtrevlighet, vilket kan kopplas till att Goethe (1976) talar om att 
svart sammansatt med aktiva och passiva färger påverkar energin. Här anser alltså 
fokusgruppen att det svarta ökar energin och därmed tar bort den lugna känslan. 
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Vid diskussion kring TV4 Plays färgskala beskrivs den inom den aktiva tv-tittargruppen som 
mjuk. Vidare beskrivs den som lugn tillsammans med den beiga bakgrunden. Goethe (1976) 
talar om att vitt tillsammans med färger från den aktiva sidan skapar en förlorad kraft, medan 
vitt tillsammans med färger från den passiva sidan hade resulterat i en gladare färg, vilket 
korrelerar med fokusgruppens tänk. Detta understryks även i den passiva tv-tittargruppen där 
det talas om att färgerna känns urvattnade, innebärande att de inte är särskilt färgglada. 
Deltagarna tycker att detta inte skapar en glad känsla, vilket alltså en kombination med 
passiva färger istället hade gjort. Goethe (1976) talar även om att färg i allmänhet skapar en 
stor glädje hos människan, men eftersom fokusgruppdeltagarna inte upplever denna glädje så 
kan detta bero på den nedtonade färgskalan. 
 

Även C Mores färgskala uppfattas på ett sätt som kan kopplas till Ittens (1970) tolkning av 
kalla färger då denna uppfattas som lugn. C Mores färgskala beskrevs inom de två 
fokusgrupperna även som dov, snäll, kvinnlig och mjuk. Detta kan även kopplas till Goethes 
(1976) teori om hur sammansättningen av svart och passiva färger resulterar i en förlust av 
energi, vilket skapas i de kalla eller de passiva färgernas samband med den mörka vinröda 
färgen. En deltagare i den aktiva tv-tittargruppen yttrade sig om att denne inte tyckte att 
färgen passade in i färgskalan. 
 

Vid granskning av Viaplays grafiska profil talas det i den aktiva tv-tittargruppen om att 
färgerna i logotypen upplevs som kalla. Viaplays logotyp består av lila och röda färger. 
Gruppen förklarar att de uppfattar lila som en kall färg och rött som en varm färg. Goethes 
(1976) indelning av aktiva färger såsom rödgult och gulrött samt passiva färger såsom rödblått 
och blårött visar på att rött är en aktiv färg och lila är en passiv färg. Itten (1970) talar istället 
om varma och kalla färger, som kan kopplas till Goethes upplägg. Därmed överensstämmer 
fokusgruppdeltagarens uppfattning kring logotypens färger med teorin. 

5.1.3 Logotyp 
En av deltagarna i gruppen med de aktiva tv-tittarna anser att det tydligt framgår att Kökets 
logotyp ska föreställa ett decilitermått, en matsked och en tesked. Samtliga passiva tv-tittare 
anser däremot att logotypen är svårtydlig, och särskilt utan text. De har svårt att se vad den 
ska föreställa och vidare anser en av deltagarna att den inte förmedlar någonting. Samtliga 
deltagare i de båda grupperna är mer överens när det gäller TV4 Plays logotyp. De beskriver 
den med ord som tydlig, snygg, enkel och inarbetad. De är positivt inställda till play-symbolen 
och menar att den har en tydlig symbolik och vidare är ett kul element. Båda fokusgrupperna 
innehar däremot svårigheter kring att tolka budskapet med det suddiga C:et i C Mores logotyp 
i den grafiska profilen. Två av dessa deltagare misstänker att de suddiga kanterna i C:et ska ge 
en biokänsla och kopplar vidare till bioduken, medan en annan deltagare anser att titta-på-
film-känslan försvinner på grund av utseendet på C:et. Slutligen anser en av de passiva tv-
tittarna dock att bokstaven ser suddig ut och att deltagaren har svårt att förstå vad den ska 
gestalta. I empiriavsnittet framgår det vidare att majoriteten av deltagarna i de båda 
fokusgrupperna är negativt inställda till Viaplays logotyp. En av deltagarna i fokusgruppen 
med de passiva tv-tittarna upplever logotypen som bra och tydlig men en annan anser, med 
medhåll från en annan deltagare, att den inte är kongenial med varumärkets namn och vad 
det gör. Gobé (2001) pekar i teoriavsnittet just på att en kraftfull identitet, som är genererad 
av varumärkets logotyp, effektiviserar reklam och PR genom att logotypen utgör en visuell 
förkortning av varumärkets ståndpunkter och därigenom påverkar konsumenterna att vara 
mottagliga för företagets budskap. 
 

Fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna lägger stort fokus vid att diskutera färgerna i Viaplays 
logotyp och är överens om att logotypen består av kalla färger, vilket ger ett kallt och hårt 
intryck. Itten (1970) talar däremot om att cirkeln genererar en känsla av avslappning och 
jämn rörelse, och vidare är en symbol för det andliga. Den ständigt rörliga cirkeln stämmer 
överens med färgen blå. I empiriavsnittet framgår det däremot att båda fokusgrupperna 
tycker tvärtom när det kommer till SVT Plays logotyp där det görs uttalanden om att det gröna 
elementet i SVT Plays logotyp mjukar upp den i övrigt hårda logotypen. En av deltagarna i 
fokusgruppen med de passiva tv-tittarna anser att logotypen är snygg, medan en annan 
deltagare i samma grupp anser att logotypen känns aningen vass eller skarp men att det gröna 
elementet mjukar upp en aning. En av deltagarna i fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna 
påpekar att den gröna färgen skapar en hemtrevlig och varm känsla, och att en annan färg inte 
säkert hade skapat samma känsla. En annan deltagare i samma fokusgrupp talar även om att 
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den gröna färgen ger en hemtrevlig känsla, men att logotypen i övrigt inte är hemtrevlig med 
anledning av den svarta färgen. Gobé (2001) förklarar i teoriavsnittet att en logotyp ska skapa 
kontakt med människor och kreativa lösningar krävs för att kunna återge den mänskliga 
faktorn i en logotyp. En logotyp ska vara synlig men om den inte upplevs vara mänsklig, det 
vill säga hjärtlös, är den precis som en människa utan hjärta: kall, ointressant och kan liknas 
vid en robot. 
 

I teoriavsnittet talar Wheeler (2009) om att varje del i det visuella språket tillsammans ska 
fungera som en helhet för att förena och urskilja. Hon menar även att varje del i det visuella 
språket ska skapa en omedelbar igenkännbarhet och ska vidare uppfattas som 
sammanhängande. Det framgår i empirin att samtliga deltagare i de båda grupperna är 
överens om att TV4 Plays logotyp känns igen för att den är inarbetad. Även Viaplays logotyp 
upplever två av deltagarna i fokusgruppen med de passiva tv-tittarna som inarbetad och 
menar på att den därmed känns igen. Vidare talar samtliga deltagare i fokusgruppen med de 
aktiva tv-tittarna positivt om den svarta färgen i SVT Plays logotyp med anledning av att den 
passar SVT Play och att det i och med detta skapas igenkänning. En av deltagarna kopplar den 
mörka bakgrunden till att släcka ned hemma för att titta på tv. 
 

De aktiva tv-tittarna tycker inte om utseendet i C Mores logotyp som innehar ett suddigt C, 
och en av deltagarna upplever logotypen i webbplatsprototypen som mer stilren och enhetlig 
med övrigt material. De passiva tv-tittarna är däremot något mer positiva där en deltagare 
förklarar att logotypen bringar spänning. Gobé (2001) talar om den främsta utmaningen med 
internet som bristen på mänsklig närvaro och avsaknaden av visuella och sensoriska element 
som skapar spänning. Samtliga deltagare i fokusgruppen med de passiva tv-tittarna är eniga 
om att logotypen antagligen är tänkt att ge ljuseffekter likt neon. En av deltagarna tycker om 
det diffusa i logotypen medan en annan anser att det enkla är tilltalande. I teoriavsnittet ger 
Gobé (2001) en förklaring till de olika åsikterna mellan fokusgrupperna genom att peka på att 
det på senare år har en skett övergång från att presentera förutbestämda grafiska profiler, där 
organisationer styr över konsumenternas uppfattningar om varumärket, till personliga 
grafiska profiler som kretsar kring känslor där varje konsument vanligtvis erhar olika 
uppfattningar om den grafiska profilen. Det handlar alltså om att den emotionella innebörden 
hos ett varumärke ska utvecklas från en förutbestämd grafisk profil till en personlig grafisk 
profil. En logotyp kan generera både bra och dåliga känslor hos konsumenten och därmed 
måste ett varumärkes logotyp behandlas med omsorg. 

5.1.4 Typografi 
I empiriavsnittet framgår det att deltagarna i de båda fokusgrupperna ställer sig positiva till 
Quattro Sans, som är det typsnitt som används inom TV4-gruppen. I fokusgruppen med de 
passiva tv-tittarna beskriver en av deltagarna typsnittet som tydligt och stilrent. Detta kan 
bero på att Quattro Sans är en form av sanserif och i teoriavsnittet framgår det att sanserifer 
är fria från utsmyckningar och uppfattas ha en ren och genuin skepnad (Tschichold, 2006). 
Två av deltagarna i den andra gruppen med de aktiva tv-tittarna påpekar att det är ett mycket 
trevligt typsnitt där en av dessa deltagare förklarar att det är lugnt och mjukt samt går hand i 
hand med det övriga materialet. I teoriasvnittet framgår det att ett typsnitt tas fram som 
tillägg till en organisations logotyp och symbol, där det är av vikt att matcha övriga delar i den 
grafiska profilen (Rogers, 1997). En annan deltagare i fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna 
talar även om att typsnittet är mjukt. Vidare upplever en annan deltagare typsnittet som 
lagom tjockt och förklarar att det varken är jättetunt och vasst eller jättetjockt, utan ett 
mellanting. Samma deltagare anser, med medhåll från ytterligare två deltagare, att 
bokstäverna är tydliga vilket gör typsnittet lättläst. Budelmann, Kim och Wozniak (2010) 
förklarar att läsbarhet, flexibilitet och noggrant övervägande är lika viktiga faktorer vid val av 
typsnitt. 
 

Resultatet från enkätundersökningen tyder på att Quattro Sans inte uppfattas som unikt av de 
svarande, varken när typsnittet jämförs med Comic Sans eller Rockwell. I teoriavsnittet talar 
Svanell (2010) om Comic Sans som ett välkänt typsnitt världen över. Det beskrivs som 
populärt bland lekmän som vill sända ut ett budskap i form av lycka och lekfullhet. Samtidigt 
utpekas typsnittet för att se löjligt ut och formgivare och typografer avskyr typsnittet. Det ska 
påminna om handstilen hos en människa, men det är för styltigt. Bokstäverna associeras till 
en barnsligare version av typsnittet som återfinns i en serietidning. Comic Sans beskrivs som 
varken snyggt eller stilrent, men det utstrålar samtidigt en klämkäckhet. Det klassas varken 
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som behaglig handstil eller traditionell typografi, utan är en blandning av dessa grupper och 
efterliknar mer ett barns handskrift. Konst som går utanför ramen kan väcka starka känslor 
och detta gäller även för typografi. Gällande typsnittet Rockwell pekar Bergström (2012) på 
att det är ett relativt ovanligt typsnitt och att Rockwell ingår i typsnittsformen mekaner. Han 
menar att dessa inte används i lika stor utsträckning som antikvan och sanseriften men 
tillämpas vanligen till affischer. 
 

Gällande läsbarhet uppfattas Quattro Sans som överlägset mer lättläst än Baskerville men 
samtidigt överlägset mindre lättläst än Verdana i enkätundersökningen. Detta kan bero på, 
som Hellmark (2006) uttrycker, att antikvan bör tillämpas i längre texter i tidningar och 
böcker. Bergström (2012) talar om att Baskerville är en transantikva, som alltså är en form av 
antikva. Verdana har däremot tagits fram med anledning av att typsnitt numera inte trycks på 
papper i lika stor utsträckning utan istället exponeras digitalt på en skärm, vilket leder till nya 
typsnitt behöver utformas som är anpassade till detta format. Verdana är därmed ett exempel 
på ett typsnitt som har tagits fram med hänsyn till den digitala skärmen. 
 

När Quattro Sans jämfördes med Gill Sans och Garamond i enkätundersökningen gällande 
snällhet har Quattro Sans utsetts som det mest snälla typsnittet. Gill Sans kommer tätt därpå 
och sist hamnar Garamond. I teoriavsnittet framgår det, enligt Bergström (2012), att Gill Sans 
är en sanserif och är det främsta typsnittet i typsnittskategorin humanform. Denna typ av 
sanserif är inte geometrisk i lika stor utsträckning och är istället mjukare till formen. Den har 
vidare en mycket öppen skepnad. Även Garamond utmärker sig för att vara mjuk till formen. 
Garamond är en typ av antikva och ingår i typsnittsgruppen diagonalantikva som 
kännetecknas av att vara tilltalande då den ger ett mjukt intryck med dess runda serifer. 
 

Vidare undersöktes tydlighet i enkätundersökningen hos typsnitten Quattro Sans, News 
Gothic och Futura. De svarande upplever News Gothic som något tydligare än Quattro Sans, 
men Quattro Sans som tydligare än Futura. Bergström (2012) förklarar i teoriavsnittet att 
News Gothic är en typ av sanserif som ingår i typsnittsgruppen primform. Primformen 
utmärker sig för att ha en tydlig läsriktning med sin öppna skepnad, vilket skapar en hög 
läsbarhet och tillämpas därmed med fördel i tidningsrubriker. Även Futura är en sanserif, 
som ingår i gruppen geometrisk form. Denna grupp är framtagen med hänsyn till strikta 
visioner och används med fördel till bokomslag och affischer. 
 

Attibutet elegant undersöktes i enkätundersökningen hos typsnitten Quattro Sans och Didot, 
där Didot visas vara den överlägsna vinnaren bland de svarande. Det här förklaras i 
teoriavsnittet av Bergström (2012) då antikvan Didot ingår i gruppen vertikalantikvor, vilka 
utmärks för att vara ståtliga och eleganta typsnitt som ger ett kallt intryck. De innehar en 
ännu större kontrast i bokstävernas linjer. Bokstäverna har en rak svällning med spröda linjer 
och tunna, horisontella serifer. 
 

Vidare undersöktes graden av tilltalande i enkätundersökningen där typsnittet Quattro Sans 
anses som överlägset mer tilltalande än Brophy Script av de svarande. I teoriavsnittet framgår 
det att Brophy Script är ett relativt ovanligt typsnitt och är en typ av skript. Skripter änvänds 
inte i lika stor utsträckning som antikvan och sanserifen. De ska efterlikna handstilen hos en 
människa och används ofta till menyer och inbjudningskort (Bergström, 2012). 
 

Slutligen tyder även enkätundersökningen på att Helvetica uppfattas som mer stilrent än 
Quattro Sans. I teoriavsnittet framgår det att detta kan bero på att sanserifen Helvetica, som 
ingår i typsnittsgruppen neoform, har en enkel och minimalistisk uppbyggnad med en sluten 
skepnad. Däremot pekas det på att den försvårar läsbarheten och därmed lämpar sig bra i 
rubriker men sämre i längre texter (Bergström, 2012). 
 

I enkätundersökningen undersöktes även Viaplays typsnitt MTG Sans. Förutom att en av 
deltagarna i fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna påpekar att storleken på texten är liten, 
anser samtliga deltagare i samma grupp att typsnittet Quattro Sans är bättre och att Viaplays 
typsnitt ger en hård känsla. En av deltagarna tror att det överlag hårdare intrycket framförallt 
beror på typsnittet men att även färgerna kan påverka intrycket. En av deltagarna menar på 
att Viaplays typsnitt är tunnare och ytterligare en deltagare påpekar att typsnittet upplevs som 
uppstyltat och mer kantigt. 
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Deltagarna i fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna uppfattar vidare SVT Plays typsnitt 
Publik som något mer strikt. Denna deltagare, med medhåll från ytterligare två deltagare, 
upplever dock fortfarande typsnittet som tydligt. En annan deltagare fortsätter med att tala 
om att typsnittet ger ett ärligt intryck, och förklarar vidare att det upplevs som hårt men 
samtidigt ärligt och tydligt. En annan deltagare får en känsla av att det passar SVT Play då 
typsnittet upplevs som hårdare och exemplifierar detta med programmet Uppdrag 
Granskning, vilket är ett program som handlar om att lyfta fram sanningar. Deltagaren 
förklarar vidare att typsnittet passar SVT Plays stil i och med det strikta intrycket. I 
teoriavsnittet talar Rogers (1997) om att det är betydelsefullt att välja typsnitt med omtanke 
då val av typsnitt återger en organisations egenskaper och värden. Ett typsnitt tas fram som 
tillägg till en organisations logotyp och symbol, där det är av vikt att matcha övriga delar i den 
grafiska profilen och därmed det budskap som organisationen vill sända ut. Bergström (2012) 
förklarar att det alltså handlar om att typsnittet ska vara lämpad till sammanhanget. 
Budelmann, Kim och Wozniak (2010) menar på att typsnitt alltså ska väljas ut för att ge 
sammanhanget, som det ska gestalas i, den rätta känslan. 
 

Att deltagarna beskriver både MTG Sans och Publik som hårda, men samtidigt Publik som 
tydligt och ärligt kan bero på att, som det framgår i teoriavsnittet, de båda typsnitten är 
sanserifer. Sanserifer är fria från utsmyckningar och uppfattas ha en ren och genuin skepnad 
(Tschichold, 2006). Vidare uppfattar deltagarna MTG Sans som uppstyltat och kantigt samt 
Publik som strikt, vilket kan kopplas till Bergströms (2012) utläggning i teoriavsnittet 
gällande att sanserifen har en jämntjock uppbyggnad med vanligen i princip fullständig 
avsaknad av förändringar i tjocklek. På grund av den enkla uppbyggnaden kan läsningen 
upplevas som monoton. 

5.1.5 Känslor 
I empiriavsnittet framgår det, som Egidius (1994) uttrycker det i teoriavsnittet, att deltagarna 
tillämpar den del av det mänskliga livet som genererar värden till information, motiv och 
handlingar så att exempelvis saker, händelser och individer kan tolkas som snälla, elaka, 
fantastiska, farliga, vackra, fula och på många andra olika vis. Samtidigt som deltagarna 
hänför omgivningen dessa värden hamnar de i olika tillstånd av exempelvis glädje eller rädsla. 
Empiriavsnittet tyder på att deltagarna upplever glädje vid betraktning av TV4 Plays logotyp 
då de talar om den som tydlig, snygg, enkel och inarbetad där symbolen beskrivs som ett kul 
element. När Viaplays grafiska profil granskas hamnar deltagarna på olika sätt i ett tillstånd 
av till viss del ilska. Majoriteten av deltagarna är exempelvis negativt inställda till Viaplays 
logotyp där en deltagare förklarar att den inte är kongenial med varumärkets namn och vad 
det gör. 
 

Vidare tillämpar deltagarna, utifrån Hollingers uttalande (2009), positiva och negativa 
affekter för att benämna specifika känslor. I empiriavsnittet framgår det att några deltagare 
talar om att SVT Plays svarta färg minskar känslan av hemtrevlighet, vilket kan hänvisas till 
en negativ affekt. Deltagare upplever däremot positiva affekter av Kökets tonalitet och 
färgskala där de beskriver tonaliteten som kul, lekfull och inspirerande som vidare väcker 
nyfikenhet. Färgskalan beskrivs med ord som jordnära, mjuk, dov och lugn. Liknande 
reaktioner erhålls vid granskning av TV4 Plays och C Mores färger som beskrivs som bland 
annat snälla, mjuka och lugna. Tonaliteten för dessa varumärken beskrivs som personliga. 
Ordet personlig kopplar Egidius (1994) till ordet human som är detsamma som mänsklig. 
Viaplays tonalitet upplevs däremot av samma grupp som opersonlig där varumärket sätter 
reglerna, vilket gruppen uppfattar som något negativt. 
 

Empiriavsnittet tyder på att fotografiet på C Mores webbplatsprototyp genererar både positiva 
och negativa effekter bland deltagarna. I fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna genereras en 
positiv affekt då den anses väcka lust att titta på film där även spänning uppstår som känsla. 
Detta kan kopplas till den positiva affekten intresse. Bland de passiva tv-tittarna uppstår 
däremot en negativ affekt i form av rädsla då de talar om att otäcka känslor väcks inom dem. 
 

I empiriavsnittet framgår det att de aktiva tv-tittarna beskriver fotografiet i Kökets 
webbplatsprototyp som vardagligt och hemtrevligt med anledning av det röriga intrycket som 
kopplas till tankar om ens egna hem, vilket gör att igenkänning uppstår. Därmed har strävan 
efter att få konsumenten att vilja identifiera sig med varumärket, som Akgün, Koçoğlu och 
İmamoğlu (2013) talar om i teoriavsnittet, uppfyllts. Det här kan även kopplas till den del av 
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teoriavsnittet där Gobé (2001) talar om att varumärkesprofilering inte enbart handlar om att 
synas överallt, visualitet och funktioner; det handlar om att skapa emotionella band med 
människor i deras dagliga liv. Enbart när en produkt eller en tjänst för en emotionell dialog 
med konsumenten kan produkten eller tjänsten kvalificeras som ett varumärke. Ett 
emotionellt band skapas även till det vardagliga livet hos en deltagare vid beaktning av SVT 
Plays svarta färg. Deltagaren fick en positiv känsla till den svarta färgen och kopplade den 
mörka bakgrunden till att släcka ned hemma för att titta på tv. Dessa personliga erfarenheter 
hos deltagarna hänvisar Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) till emotionell 
varumärkesprofilering. De förklarar att till skillnad från traditionellt vinstdrivet 
varumärkesarbete fokuserar emotionell varumärkesprofilering på varumärkesbetydelser som 
interagerar med konsumenters liv och inspirerar deras passion, livshistorier, minnen och 
upplevelser. Emotionell varumärkesprofilering definieras som förbindelsen av konsumenter i 
en djup, långvarig, intim emotionell förbindelse med varumärket, som är bortom den 
vinstbaserade tillfredsställelsen, och som skapar en speciell förtroendebaserad relation för 
utvecklingen av holistisk emotionell upplevelse. Att skapa känslomässiga band med 
konsumenterna eftersträvas för att attrahera och vidare få konsumenten att vilja identifiera 
sig med varumärket. 
 

Budelmann, Kim och Wozniak (2010) talar om att varje människa exponeras för mellan 3 000 
och 10 000 varumärken varje dag. Det föreligger ännu ingen kunskap kring den psykologiska 
effekten av så många reklammeddelanden, men det är säkert att logotyper spelar en stor roll i 
denna alltmer rika och komplexa omgivning. Det här pekas på i empiriavsnittet då en av 
deltagarna talar om att Kökets logotyp är det första som deltagaren lade märke till när 
webbplatsprototypen först exponerades för gruppen. 
 

I empiriavsnittet framgår det att de aktiva och passiva tv-tittarna har olika åsikter kring 
ikoner. De aktiva tv-tittarna har inte, med enbart ett fåtal undantag, problem med att förstå 
ikonernas symbolik hos de olika varumärkena. I regel föredrar de aktiva tv-tittarna ikoner 
framför fotografier, med undantag för SVT Play där de anser att det passar bättre med 
fotografier med anledning av att det går i linje med SVT Plays övriga grafiska profil och 
uttryck. De passiva tv-tittarna är däremot mer kritiska mot tillämpandet av ikoner och 
föredrar fotografier framför ikoner, vilket styrks vid deras beaktning av de tre runda 
fotografierna på Viaplays webbplatsprototyp. De aktiva tv-tittarna reagerar dock på motsatt 
sätt när de exponeras för samma webbplatsprototyp. Detta kan förklaras av Budelmann, Kim 
och Wozniak (2010) i teoriavsnittet som menar på att flertalet väsentliga element av en grafisk 
profil, såsom färg, form och mönster, betyder olika saker för olika grupper. Ett sätt att 
utveckla grafiska bemötanden för en grafisk profil är att utveckla en förståelse för människors 
behov och begär genom undersökning och snabb utveckling av prototyp. Genom att förstå 
användarna och det sammanhang som produkten eller tjänsten används i, tillgodogörs 
utvecklandet av en grafisk profil med information som levererar den önskvärda effekten. 
 

Samtliga deltagare talar i empiriavsnittet om att det kan vara svårt för vissa grupper att förstå 
innebörden av ikoner och pekar på äldre, barn och förståndshandikappade. De menar att 
fotografier i dessa fall kan vara att föredra. En av de aktiva tv-tittarna talar vidare om SVT 
Play möjligen har fler äldre personer i sin målgrupp, vilket gör att de inte riktigt förstår 
ikoners symbolik än då de inte har vant sig vid ikoner. Därmed passar fotografier bättre in hos 
SVT Play än vad ikoner gör. Budelmann, Kim och Wozniak (2010) pekar på att grafiska 
profiler och den organisation som de representerar ska reflektera värden, demografi och 
psykologin av den tänkta målgruppen. 

5.1.5.1 Tonalitet 

I det teoretiska ramverket framgår det att en tonalitet ska innefatta klarhet och personlighet i 
ett syfte om att engagera konsumenterna, vilket Wheeler (2009) understryker. Empirin visar 
på att deltagare i fokusgruppen med passiva tv-tittare anser att Kökets tonalitet upplevs som 
kul, lekfull och inspirerande där den också väcker en nyfikenhet och inte vidare upplevs som 
för seriös. Det talas det i samma grupp om att TV4 Plays tonalitet upplevs som glad och 
lekfull. Vidare upplevs C Mores tonalitet som personlig och lekfull. Detta kan alltså kopplas 
till teorin kring att Köket, TV4 Play och C Mores tonaliteter är personliga och därmed 
engagerar konsumenterna. Viaplays tonalitet upplevs däremot av samma grupp som 
opersonlig där varumärket sätter reglerna, vilket gruppen uppfattar som något negativt. 



 

44 

 

Wheeler (2009) talar om att det är viktigt att tillämpa ett väsentligt, enkelt och uttrycksfullt 
språk där det även är viktigt att säkerställa att budskapet är lättförståeligt och kan nå fram till 
samtliga konsumenter. Budskapet ska vidare vara minnesvärt, identifierbart och koncentrerat 
runt konsumenten. Även Davies (2002) talar om att en tonalitet måste vara begriplig, 
definierad och utvecklad. I fokusgruppen för passiva tv-tittare talas det om att Kökets 
tonalitet inte är lättförståelig för alla då tonaliteten upplevs rikta sig till en yngre målgrupp, 
såsom 20 till 40 år. Detta upplevs också vid diskussion kring SVT Plays tonalitet där det också 
talas om att tonaliteten upplevs rikta sig till en yngre målgrupp. Däremot anses SVT Play ha 
en tydlig text som lockar. Vidare anses det i samma grupp att Viaplay använder sig av för 
mycket text, vilket motverkar det enkla språket som ska eftersträvas. Vid diskussion kring 
TV4 Plays tonalitet talas det även här om att det kanske inte är ett fullt förståeligt språk för 
äldre människor. Däremot anser gruppen att emotikonerna som inkorporerats i texten är kul 
och att de korta meningarna är bra då det bidrar till en enkelhet. Wheeler (2009) talar om att 
varumärkesbudskap fungerar väl om de sammanfattar det väsentliga hos produkten eller 
tjänsten, vilket genereras i och med korta meningar och enkel text. När fokusgruppen med de 
passiva tv-tittarna talar om C Mores tonalitet talas det även här om att texten kanske inte är 
lättförståelig för alla med tanke på ordet ”streama” som tillämpas. Detta instämmer inte alla i 
då det även talas om att texten är tydlig och enkel, likt TV4 Plays, och att den passar alla 
människor. Det talas däremot även om att tonaliteten upplevs som aningen aggressiv då den 
uppmanar konsumenten till något. Det här kan ses som någonting som sticker ut och kan 
särskilja varumärket från konkurrenternas sätt att kommunicera, vilket Budelmann, Kim och 
Wozniak (2010) skriver om. Det talas vidare om att SVT Plays text i den grafiska profilen 
innefattar satir, innebärande att det på något sätt försöker skapa en provokation, vilket också 
kan ses som ett sätt att särskilja sig från konkurrenter. 
 

Wheeler (2009) talar om att en enhetlig kommunikation kräver att innehåll och design 
arbetar tillsammans för att särskilja varumärket. I fokusgruppen för passiva tv-tittare 
diskuteras det kring att TV4 Play har valt att inkorporera emotikoner i texterna, vilket 
gruppen uppfattar som kul. Detta är alltså ett sätt att blanda två olika språk, alltså skriftligt 
och visuellt. I den aktiva tv-tittargruppen talas det kring fotografiet och den tillhörande texten 
på TV4 Plays webbplatsprototyp där det anses att texten och fotografiet tillsammans förklarar 
helheten, vilket inte fotografiet hade gjort på egen hand. Detta är alltså ännu ett exempel på 
hur två olika element tillsammans arbetar för att tydliggöra budskapet. 

5.1.6 Bildspråk 
I det teoretiska ramverket talar Henry (2006) om att Stigler och Pokorny genom studier har 
kommit fram till att känslor innefattas betydligt mer inom bildspråk i jämförelse med verbala 
sessioner. I empirin för fokusgrupperna framgår det inom den aktiva tv-tittargruppen att 
Kökets bildspråk väcker känslor, medan TV4 Plays inte anses väcka lika mycket känslor. I ena 
fokusgruppen berättar en passiv tv-tittare att denne uppfattar Kökets helhet som ett stort 
fotografi och massa ikoner. Här påvisas alltså att bildspråket frammanar känslor mer än de 
verbala sessionerna. Vidare talas det i den passiva tv-tittargruppen om att det är fotografiet 
som träder fram tydligast på TV4 Plays webbplatsprototyp. Däremot anser en av deltagarna 
att fotografiet inte själv avslöjar budskapet, utan att det krävs en text för att en förståelse ska 
fås gällande dess sammanhang. En deltagare i den passiva tv-tittargruppen anser att Viaplays 
webbplatsprototyp verkar rikta sig till män med anledning av de mörka färgerna i 
fotografierna och det sportiga intrycket. Även här visas det på att det är bildspråket som tas 
tillhanda snarare än det verbala. 
 

Vid diskussion kring C Mores webbplatsprototyp framgår det att deltagare i den aktiva tv-
tittargruppen upplever den som mycket tydlig och att ikonerna är lätta att förstå utan att läsa 
de tillhörande texterna. Här talas det även om att det väcks en lust kring att sätta sig i soffan 
och se på film vid iakttagning av prototypen. Det väcks alltså ett engagemang. Google (2016) 
talar om att bildspråk är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till med en produkts 
differentiering och kommunikation där ett djärvt, grafiskt och avsiktligt uttryck kan gynna 
användarens engagemang. Även vid fokusgruppsdiskussion kring Viaplays webbplatsprototyp 
väcks ett engagemang där det lockas till att titta på film i den aktiva tv-tittargruppen. Den 
passiva tv-tittargruppen anser att C Mores webbplatsprototyp skapar en nyfikenhet och att 
SVT Plays webbplatsprototyp är inbjudande, där bland annat de fyra fotografierna nere på 
sidan anses vara inbjudande att klicka på. Bildspråk relaterar till skicklighet, enligt Henry 
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(2006), då det lönar sig med att erfarna designers skapar bildspråket i jämförelse med mindre 
erfarna designers. Detta kan alltså påverka bildspråkets uttryck och påverkan. 

5.1.6.1 Fotografi 

I båda fokusgrupperna talas det om att Kökets fotografi som syns i webbplatsprototypen 
förmedlar en hemtrevlig och vardaglig känsla, vilket en av deltagarna i den aktiva tv-
tittargruppen anser skapar igenkänning. I det teoretiska ramverket förklaras Bergströms 
(2011) upplägg av instrumentella och relationella budskap inom fotografi. Fokusgruppernas 
åsikter kan här kopplas till det relationella budskapet då det syftar till att skapa njutning, 
gemenskap och välbefinnande snarare än att lösa ett problem. En deltagare i den passiva 
fokusgruppen upplever däremot att fotografiet på Kökets webbplatsprototyp som opersonligt 
och att det inte medför någon speciell känsla, vilket kan kopplas till det instrumentella 
budskapet. Deltagaren syftar till att en människa som motiv i fotografiet istället hade 
genererat känslor. Vidare påvisas relationella budskap när båda fokusgrupperna talar om 
fotografiet som syns på C Mores webbplatsprototyp där det i den passiva gruppen talas om att 
fotografiet väcker otäcka känslor, där det vidare i den aktiva gruppen talas om att fotografiet 
väcker en lust att titta på film där även spänning uppstår som känsla. Detta kan kopplas till 
relationella budskap då de är till för att medföra en speciell känsla. I gruppen för de aktiva tv-
tittarna talar även en deltagare om att fotografiet inte riktigt förmedlar det som antagligen är 
tänkt, och alltså film. Denna kommentar visar på att det instrumentella budskapet är lågt i C 
Mores fotografi, då det påvisas att det i större utsträckning framgår ett relationellt budskap i 
samband med känslokopplingarna. 
 

I empirin för fokusgrupper framgår det att passiva deltagare uppfattar fotografiet i TV4 Plays 
webbplatsprototyp som inbjudande och att Ernst Kirchsteiger framhäver detta. Vidare anser 
en av deltagarna att denna person kan påverka iakttagarna då de delas in i grupper för olika 
känslor kring honom. Detta liknas vid Bergströms (2011) relationella budskap då det syftar till 
att skapa en gemenskap konsumenterna emellan. Vidare kan Bergströms (2011) förklaring av 
instrumentella budskap kopplas till diskussionen kring SVT Plays webbplatsprototyp där de 
aktiva deltagarna talar om att fotografierna lockar till att titta på de olika programmen som 
presenteras. Detta då det är information som förmedlas och inte en känsla. 
 

För att framhäva en äkta känsla ska man, enligt Bergström (2011), använda sig av det 
befintliga ljuset såsom ett fönster eller en solstrimma, medan det artificiella ljuset fungerar 
tvärtom där stora studioblixtaggregat kan användas. En kombination av ljusen är eftersträvat 
då det skapar olika stämningar som blandas. Här hade alltså fotografierna i 
webbplatsprototypernas budskap kunnat förstärkas beroende på vilken sorts ljussättning som 
hade valts vid fotografering. 
 

I teoriavsnittet framgår det att enkla fotografier är det bästa sättet för att nå fram till 
betraktaren, vilket Bergström (2011) påvisar. I empirin framgår det att passiva deltagare i 
fokusgruppsdiskussionen upplever Kökets webbplatsprototyp som enkel och tydlig, vilket 
även anses kring TV4 Plays webbplatsprotoyp där det talas om att fotografiet och dess motiv 
framträder tydligt. Däremot anser samma grupp att Kökets fotografi inte tilltalar någon 
specifik målgrupp och att det inte medför någon speciell känsla, vilket går emot Bergströms 
(2011) tankar om att enkelheten ska tilltala betraktaren. Vid vidare diskussion kring 
fotografiet i Kökets webbplatsprototyp beskrivs det i den aktiva fokusgruppen som vardagligt 
och hemtrevligt med anledning av det röriga intrycket som kopplas till tankar om ens egna 
hem. I teoriavsnittet beskrivs även kontrastrika bilder som något som attraherar åskådaren 
där dynamiken lockar med olika färger, former, styrkor och storlekar. Det stökiga intrycket i 
fotografiet kan alltså kopplas till den kontrast som beskrivs av Bergström (2011). 
 

Bergström (2011) talar om att ljuset fungerar som en informationskälla då det förmedlar en 
vetskap kring om det är dag eller natt samt inne eller ute i fotografiet. Fotografiet kan också 
skapa stämning där mörka bilder upplevs som dramatiska medan ljus bilder förmedlar 
trygghet och frihet. I fokusgruppen för aktiva tv-tittare talas det om att C Mores fotografi som 
syns i webbplatsprototypen upplevs som ljust och positivt, medan det i den passiva gruppen 
talas om att Viaplays fotografi utstrålar mörka färger, vilket skapar lite ljus. 
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5.1.6.2 Ikoner 

Empiriavsnittet tyder på att de aktiva tv-tittarna är överens om att ikoner är positivt och att de 
i de flesta fall föredrar ikoner framför fotografier. Både de aktiva och de passiva tv-tittarna i 
fokusgrupperna lyfter samtidigt fram att det kan vara svårt för vissa grupper att förstå 
innebörden av dessa. De menar att äldre, barn och förståndshandikappade kan ha svårare att 
uppfatta ikoner, där fotografier istället kan vara att föredra. Detta bekräftas i teoriavsnittet av 
Budelmann, Kim och Wozniak (2010) som påpekar att ikoner ska vara tydliga, men att de ofta 
förutsätter en nivå av inlärd kunskap som användare. En av de aktiva tv-tittarna talar om att 
symboler kommer att ta över alltmer och i takt med att det blir vanligare förstår människor 
vad de symboliserar. SVT Play har möjligen fler äldre personer i sin målgrupp, vilket gör att 
de inte riktigt förstår ikoners symbolik än då de inte har vant sig vid ikoner. Två av deltagarna 
menar därför att fotografier passar bättre in hos SVT Play än ikoner gör. Budelmann, Kim och 
Wozniak (2010) bekräftar detta i teoriavsnittet där de talar om att det krävs att ikonerna 
används kontinuerligt för att symbolförrådet ska bli bekant med din målgrupp och 
sannolikheten för omedelbar igenkänning kommer då att öka. De menar att en uppsättning av 
kontinuerligt använda ikoner kan skapa ett unikt och igenkänt grafiskt språk för ett 
varumärke. Även Wheeler (2009) talar i teoriavsnittet om fördelarna med att gestalta former 
och menar på att det inte krävs någon läsning för att identifiera former, men att det däremot 
krävs identifiering av former för läsning. Hjärnan registrerar distinkta former som ger ett 
snabbare avtryck i minnet. 
 

De aktiva tv-tittarna har inte, med enbart ett fåtal undantag, problem med att förstå ikonernas 
symbolik hos de olika varumärkena. I regel föredrar de aktiva tv-tittarna ikoner framför 
fotografier, med undantag för SVT Play där de anser att det passar bättre med fotografier med 
anledning av att det går i linje med SVT Plays övriga grafiska profil och uttryck. Google (2016) 
förklarar i teoriavsnittet vikten av att samtliga ikoner för ett givet varumärke ska vara 
distinkta och enhetliga genom hela konceptet och framförandet. Empirin klargör att 
anledningen till att de aktiva tv-tittarna föredrar ikoner är för att de anser att de inger en 
varmare känsla samt att de skapar mer tydlighet och symbolik. I teoriavsnittet trycker Google 
(2016) även på att ikoner på ett enkelt, djärvt och vänligt sätt kommunicerar den 
huvudsakliga idén och avsikten med en produkt. 
 

De passiva tv-tittarna är däremot mer kritiska mot tillämpandet av ikoner och föredrar 
fotografier framför ikoner, vilket styrks vid deras beaktning av de tre runda fotografierna på 
Viaplays webbplatsprototyp medan det uppstår motsatt effekt för de aktiva tv-tittarna när de 
exponeras för samma webbplatsprototyp. De passiva tv-tittarna argumenterar för att 
fotografier genererar en större reaktion och att de drar åt sig mer uppmärksamhet än vad 
ikoner gör. Vidare anser de att fotografier ger ett klarare budskap. De aktiva tv-tittarna anser 
att ikoner är lättare att förstå utan tillhörande text medan de passiva tv-tittarna menar att 
fotografier är lättare att förstå utan tillhörande text. Budelmann, Kim och Wozniak (2010) 
talar även om detta i teoriavsnittet där de menar att många organisationer integrerar ett 
system av ikoner som bygger på den grafiska profilen och ska liknas vid ett ordförråd av 
ikoner. Genom att förlänga ett varumärke på detta sätt styrks varumärkets budskap med på 
ett unikt sätt. 
 

I teoriavsnittet talar Budelmann, Kim och Wozniak (2010) om att betraktaren upplever stora 
och feta intryck som tillgängliga, medan liten och minimalistisk grafik som exklusiv. Det här 
bekräftar i viss grad två av de aktiva tv-tittarna som anser att ikoner med tjockare linjer, så 
som SVT Plays, ger en varmare känsla. En annan av de aktiva tv-tittarna anser att SVT Plays 
ikoner är mindre tilltalande i och med deras mer stilrena utseende. En av deltagarna i 
fokusgruppen med de aktiva tv-tittarna anser att Kökets ikoner går i linje med det hemtrevliga 
som tidigare ansetts kring varumärkets webbplatsprototyp. Två av de passiva tv-tittarna anser 
att Kökets ikoner är tydliga, stilrena och snygga. En av dessa anser att ikonerna är tydliga och 
enkla att förstå sig på, och att de är tydligare än C Mores ikoner. En annan håller inte med om 
detta, utan påpekar att C Mores ikoner är enklare att tyda. 
 

I teoriavsnittet talar Crossley (2003) om emotikoner som ett sätt att uttrycka känslor genom 
ikoner. Han förklarar vidare att emotikoner är känslografik och ett visuellt sätt att uttrycka 
känslor på när enbart ord inte är tillräckliga för att uttrycka detta. Det diskuteras även om 
emotikoner i fokusgruppen med de passiva tv-tittarna. Emotikonera, som inkluderas i TV4 
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Plays tonalitetstext, anser en av de passiva tv-tittarna kan vara svårtolkade för exempelvis 
äldre personer. En annan deltagare påpekar även att emotikoner kan förmedla olika budskap 
beroende på betraktare, då betraktare kan uppfatta emotikonerna på olika sätt. En av 
deltagarna i fokusgruppen med de passiva tv-tittarna håller inte med, utan menar att det 
förhöjer stämningen med emotikoner i texten. Crossley (2003) talar vidare om känslor hos 
emotikoner i teoriavsnittet och lyfter fram ett exempel gällande emotikoner på MSN där 
användaren har möjlighet att visa hur hen känner med hjälp av emotikoner. Användaren kan 
där välja bland olika emotikoner för deras egen användning baserat på utseende, form och stil 
med avsikt att representera deras egna känslor. Varje ikon ska representera en viss typ av 
känsla som ska kunna förmedlas mellan användare. Emotikoner är alltså en del av arbetet 
med emotionell design. 

5.2 Sammanfattning 
Utifrån analysen som baseras på empirin och det teoretiska ramverket kan det fastslås att 
visuella bilder kan uppfattas direkt i jämförelse med ord som måste kodas för förståelse, vilket 
understryks vid ett flertal tillfällen i fokusgruppsdiskussionerna. Passiva färger sammansatt 
med färgen svart resulterar i en förlust av energi vilket genom empirin uppfattas ha en lugn, 
snäll och mjuk känsla. Vidare kan det fastslås att färger från den aktiva sidan uppfattas som 
varma, medan färger från den passiva sidan upplevs som kalla. Vidare bör ett lugnt, mjukt och 
tydligt typsnitt väljas som matchar övriga delar i den grafiska profilen. Den mjuka känslan 
skapas av att typsnittet varken är för tunt eller för tjockt samt erhar runda och mjuka former. 
Typsnittet ska vara tydligt och minimalistisk men inte alltför enkel till uppbyggnaden. Välj 
vidare ett typsnitt som är utformad för att vara anpassad till den digitala skärmen. 
 

En enkel, tydlig och personlig tonalitet engagerar bäst konsumenten, vilket understryks i 
fokusgruppsdiskussionerna. Ett lättillgängligt och begripligt språk är att sträva efter för att nå 
fram till konsumenten. Att blanda det visuella och det skriftliga kan särskilja varumärket från 
konkurrenter, såsom att använda emotikoner i text, vilket empirin påvisar vara kul. Ett 
relationellt budskap gynnar fotografiets förmedlan av känslor där en personlighet och 
gemenskap eftersträvas. Vidare framgår det i analysen att enkla fotografier eftersträvas i ett 
syfte om att nå fram till betraktaren. Vidare eftersträvas dynamik och kontraster för att locka 
åskådaren, samt ett befintligt ljus för att få en så äkta känsla som möjligt i fotografiet. 
 

Det framgår även att det är viktig att det tydligt framgår vad logotypen föreställer och vilket 
budskap som den önskar sända ut. Den ska vidare vara kongenial med varumärkets 
ståndpunkter. Det är även viktigt att undersöka om den tänkta målgruppen till varumärket får 
positiva affekter vid beaktning av den grafiska profilen. Det handlar om att skapa emotionella 
band med människor i deras dagliga liv för att attrahera konsumenter och vidare få dessa att 
vilja identifiera sig med varumärket. Vidare framgår det att känslor framträder i större 
utsträckning inom bildspråk i jämförelse med verbala sessioner, vilket påvisas i empirin då 
fotografier och övriga visuella element i första hand tas i beaktning. Slutligen framgår det att 
fotografier ersätts allt mer av ikoner, men de förutsätter ofta en nivå av inlärd kunskap som 
användare. Vissa grupper kan ha svårt att förstå innebörden av ikoner och det är därmed 
viktigt att utforma ikoner som är enkla och tydliga. Om målgruppen innefattar exempelvis 
äldre, barn och förståndshandikappade kan fotografier istället vara att föredra. Ikoner med 
tjockare linjer ger vidare en varmare känsla. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta avsnitt ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat där även studiens 
implikationer och begränsningar beskrivs. Slutligen beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer, vilket avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens resultat resulterade i data från en litteraturstudie, två fokusgrupper och en 
enkätundersökning. Resultatet visade på att deltagarna i fokusgrupperna vid flertalet tillfällen 
hamnade i ett tillstånd av glädje vid beaktning av TV4-gruppens grafiska profiler. 
Empiriavsnittet indikerar att Kökets färgskala skapade positiva affekter hos deltagarna i 
fokusgrupperna och beskrevs med ord som jordnära, mjuk, dov och lugn. TV4 Plays färger 
beskrevs, inom den aktiva tv-tittargruppen, som mjuk. Vidare beskrevs den som lugn 
tillsammans med den beiga bakgrunden. Båda fokusgrupperna beskrev C Mores färgskala 
som dov, snäll, kvinnlig och mjuk. Dessa attribut har påvisats kunna kopplas till en mänsklig 
känsla, vilket tyder på att Bold har valt ut lämpliga färger för sitt ändamål till TV4-gruppens 
grafiska profiler. 
 

Enbart en deltagare uttryckte att det tydligt framgick vad Kökets logotyp skulle föreställa. 
Samtliga passiva tv-tittare ansåg däremot att logotypen var svårtydlig, och speciellt utan text. 
De hade svårt att se vad den skulle föreställa och vidare ansåg en av deltagarna inte att den 
förmedlade någonting. Det här tyder på att många innehar problem med att förstå vad Kökets 
logotyp föreställer och ska förmedla. Det här kan skapa negativa känslor hos betraktaren i 
form av irritation. Om konsumenterna inte kan tolka budskapet kommer de följaktligen ha 
svårt att skapa band med varumärket och därmed vilja identifiera sig med detta. De negativa 
känslorna hos de passiva tv-tittarna kring Kökets logotyp kan även bero på att de inte känner 
igen logotypen. De var positivt inställda till TV4 Plays och C Mores logotyper, vilket kan bero 
på att de är inarbetade logotyper som deltagarna har exponerats för under större delen av 
deras liv. Flera deltagare påpekade dessutom att de fick en positiv känsla av logotyperna i och 
med att de var inarbetade och att de därmed kändes igen. Däremot erhöll de båda 
fokusgrupperna svårigheter kring att tolka budskapet med det suddiga C:et i C Mores logotyp. 
Det skulle kunna antas att det suddiga C:et ska vara i form av en ljuskälla och att både ljuset 
och de mjuka kanterna ger ett varmt och därmed mänskligt intryck. Det går även att skapa en 
rörelse i form av en pulserande ljuseffekt, vid exempelvis animationer, som ytterligare stärker 
den mänskliga känslan. 
 

Gällande typsnittet Quattro Sans, som tillämpas i alla tre av TV4-gruppens grafiska profiler, 
framgick det att de båda fokusgrupperna ställde sig positiva till typsnittet. Typsnittet 
uppfattades som tydligt, stilrent, lugnt, mjukt och lättläst. Det här tyder på att Bold har 
lyckats ta fram ett typsnitt som betraktarna ställer sig positiva till och upplever en mänsklig 
känsla kring. Däremot indikerar enkäten på att typsnittet inte uppfattas som unikt, vilket även 
var ett av Bolds riktlinjer när de utformade typsnittet. Resultatet kan emellertid ha påverkats 
av att Quattro Sans var ett av två svarsalternativ till varje fråga, vilket innebär att de svarande 
exponerades för Quattro Sans totalt elva gånger under enkäten, till skillnad från resterande 
typsnitt som endast exponerades en gång under enkäten. Quattro Sans slogs även av Didot 
gällande det mest eleganta typsnittet samt av Helvetica gällande det mest stilrena typsnittet. 
Attributen stilrent och elegant var emellertid inga riktlinjer för Bold vid framtagning av 
Quattro Sans, vilket gör att dessa attribut kan ses som irrelevanta i detta sammanhang. 
 

Även gällande tonalitet har Bold lyckats gestalta en mänsklig känsla, vilket styrks av att 
Kökets tonalitet beskrevs med ord som kul, lekfull och inspirerande. TV4 Plays tonalitet 
upplevdes som glad och lekfull, och C Mores som personlig och lekfull. Ordet personligt har 
genom teorin bevisats kunnat kopplas till ordet mänsklighet. 
 

Det framgår att Kökets fotografier mestadels förmedlar en hemtrevlig och vardaglig känsla, 
med anledning av det röriga intrycket som kopplas till tankar om ens egna hem. Detta gör i 
sin tur att igenkänning uppstår. Det röriga intrycket har Bold eftersträvat vid framtagning av 
de olika fotografierna till Köket. Tanken är att det inte ska se för perfekt ut, utan att det ska se 
ut som det faktiskt gör i verkligheten vid matlagning och bakning. Det här tyder således på att 
Bold har lyckats förmedla den känsla som de vill åstadkomma genom sina fotografier. När det 
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kommer till C Mores fotografi på webbplatsprototypen var grupperna oense. De passiva tv-
tittarna ansåg att fotografiet väckte otäcka känslor, medan de aktiva tv-tittarna talade om att 
fotografiet väckte en spännande känsla och lust att titta på film. Det här kan tolkas som att det 
föreligger risker med att välja en känslostark bild då den kan väcka helt olika känslor hos 
betraktare. 
 

Empiriavsnittet indikerar att TV4-gruppens ikoner anses som hemtrevliga, tydliga, stilrena 
och snygga. Det ges en vidare förklaring att de är tydliga och enkla att förstå sig på. Det 
framgår samtidigt att det kan vara svårt för vissa grupper att förstå innebörden av ikoner och 
pekar på äldre, barn och förståndshandikappade. Fotografier kan i dessa fall kan vara att 
föredra. Även fast denna studie påvisar att ikonerna uppfattas som tydliga och lätta att förstå 
sig på kan det vara av vikt för Bold och TV4-gruppen att undersöka begripligheten kring 
ikonerna på olika typer av grupper som kan förväntas inneha svårigheter med att tolka ikoner. 
 

Utifrån detta kan det konstateras att Bold mestadels har lyckats med att gestalta en mänsklig 
känsla i Kökets, TV4 Plays och C Mores grafiska profiler med undantag för vissa otydligheter 
kring Kökets och C Mores logotyper. Det här tyder vidare på att samtliga delar i de grafiska 
profilerna upplevs hänga ihop, vilket även påvisades under genomförandet av 
fokusgrupperna. Det här kan knytas ihop med Budelmann, Kim och Wozniak (2010) 
uttalande om att världens mest minnesvärda varumärken tenderar att särskilja sig i 
budskapet från värdegrunden. Varumärkesbyggare strävar efter att skapa det perfekta 
budskapet för varumärket med hänsyn till dess målgrupp. Framgången bland dessa 
ansträngningar är en sällsynt men värdefull resurs. Att bygga en varumärkesidentitet handlar 
om att koppla ihop olika varumärkesinitiativ för en ökad psykologisk effekt på målgruppen. 
Det börjar och slutar med vad människor tycker, eller rättare sagt vad ett varumärke kan 
påverka människor att tycka. 
 

För vidare undersökning kring hur den mänskliga känslan kan gestaltas i digitala grafiska 
profiler kan en koppling göras till olika designstilar. Enligt MakeUseOf (2016, 14 april) 
avspeglar skeuomorphism verkliga objekt som påverkar användaren eller åskådarens känslor 
och frammanar varma känslor. Denna designstil var dock populär under sent 2000-tal och 
tidigt 2010-tal, och är därmed aningen utdaterad för användning i nutid. Det är vidare, enligt 
Budelmann, Kim och Wozniak (2010), svårt att få in bra bilder i rätt storlek med tanke på 
pixlar i den digitala världen. Detta är ytterligare en åsikt till varför skeuomorphism inte 
platsar i vår nutida digitala design, eftersom skeuomorphism består av detaljerade element 
som därmed är svåra att anpassa i en responsiv, alltså anpassad till flera skärmar, digital 
miljö. Istället skulle Googles Material Design kunna eftersträvas där de fysiska lagarna följs 
för ett verkligt intryck och där även ljus och perspektiv iscensätts likt verkligheten för att 
skapa en så realistisk design som möjligt. Gobé (2001) talar om att multisensoriska element 
kan tas hänsyn till för att skapa en kontakt mellan människan och datorn, vilket kan bidra till 
en mänsklig känsla. Han påpekar att det är ett stort outforskat område som innebär att skapa 
upplevelser som kommer i kontakt med flera av de mänskliga sinnena. Här kan alltså en 
övervägning göras kring att få in element såsom ljud, färg, animation och möjligtvis i sinom 
tid doft. 
 

Ett annat element som bör övervägas vid utformning av grafiska profiler är mönster. 
Budelmann, Kim och Wozniak (2010) talar om att det kan vara effektivt att låna former från 
den grafiska identiteten för att skapa element. Former som inspireras av eller är upprepade 
från logotypen kan användas för att skapa ett mönster eller en textur. Dessa element är inte 
enbart användbara för att skapa en större enhetlighet, utan kan också underlätta för att göra 
den grafiska identiteten mer meningsfull och lättare att minnas. Mönstret kan tillämpas i 
exempelvis program, och genom detta påminna betraktaren om logotypen utan att vara 
överflödig. 
 

Vidare är det även viktigt att samtliga individer i en organisation involveras och känner sig 
involverade i arbetet med ett varumärke och däribland grafisk profil. Det här talar Gobé 
(2001) om som menar att det första steget i utformningen av en ny vision är att sträva efter ett 
emotionellt drivet identitetsprogram som involverar människor på samtliga nivåer i 
organisationen såväl som utomstående intressenter. Det handlar bland annat om att skapa en 
personlighet hos varumärket som matchar den kultur och eftersträvade personlighet som 
finns hos konsumenterna. 
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Budelmann, Kim och Wozniak (2010) talar om att det ännu inte föreligger kunskap kring den 
psykologiska effekten av att människan dagligen utsätts för tusentals reklammeddelanden, 
men det är säkert att logotyper spelar en stor roll i denna alltmer rika och komplexa 
omgivning. Det här visar på hur viktigt det är att ha en logotyp som drar åt sig 
uppmärksamhet och får folk att vilja tolka den, i form av vad den föreställer och sänder ut för 
budskap, utan att den är svårtolkad. Därmed bör organisationer behandla sin grafiska profil, 
och däribland logotyp, med stor omsorg. Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) talar även om 
att starka band mellan varumärken och konsumenter ofta skapas genom en strategi gällande 
emotionell märkesprofilering för organisationen för att skapa långsiktiga framgångar. Det här 
är vidare något som TV4-gruppen och andra organisationer bör överväga att tillämpa för att 
skapa starkare band mellan varumärken och konsumenter, och därav öka varumärkens 
konkurrenskraft. 
 

Utifrån den data som studien har resulterat i har en modell tagits fram för hur en mänsklig 
känsla på bästa sätt kan framställas hos en grafisk profil i en digital värld. Modellen återges i 
figur 6.1. 
 

 
Figur 6.1. Modell för hur en mänsklig digital grafisk profil kan uppnås. 

 

6.1.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien anses vara trovärdigt då studien innefattar både en kvantitativ och en 
kvalitativ undersökning, vilket påpekas vara idealiskt enligt Jacobsen (2002). Studiens 
interna validitet påvisas då källorna som används i litteraturstudien är passande inom 
området och håller en vetenskaplig standard, vilket även påvisar studiens trovärdighet. Vidare 
påvisas den interna validiteten genom att typsnittet Quattro Sans används i 
enkätundersökningen och att materialet från TV4-gruppen används i materialet till 
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fokusgrupperna, vilket bidrar till att det som är avsett att mäta mäts. Att delarna som ska 
finnas med i en grafisk profil inkluderas i materialet för fokusgrupperna styrker även den 
interna validiteten. Eftersom enkätundersökningen erhar en kvantitativ ansats styrks 
validiteten då detta bidrar till en representativ bild av en population. 
 

Studiens externa validitet påvisas genom att den insamlade datan är överförbar, så att andra 
forskare kan ta till sig av datan för eget bruk, och att källorna som använts till största del är 
nya och uppdaterade, vilket krävs i ett snabbt föränderligt område. Vidare påvisas den externa 
validiteten då både enkätundersökningen och fokusgrupperna innefattar personer inom ett 
brett åldersspann, som sedan kan delas in i olika kategorier, vilket bidrar till 
generaliserbarhet. Den externa validiteten styrks även av att fler än en fokusgrupp 
tillämpades styrker då detta var rekommenderat. 
 

Reliabiliteten påvisas genom att tillvägagångssättet för metoderna har redovisats, motiverats 
och styrkts med källor. Detta ökar möjligheten för andra att upprepa metoderna och erhålla 
samma resultat. Slutligen har även riktlinjer för hur väldefinierade frågor ska formuleras 
tagits hänsyn till, vilket även ökar reliabiliteten. 
 

Studiens resultat är användbart då omgivningen blir allt mer digitalt vilket innebär att det 
finns, eller kommer att finnas, användning av denna sorts fakta inom den digitala världen. 
Resultatet kan även vara användbart för reklambyråer i deras arbete med digitala grafiska 
profiler som önskas upplevas som mer mänskliga. Slutligen kan resultatet vara användbart för 
varumärken i allmänhet i ett syfte om digitalisering och en mänsklig känsla. 
 

Frågeställningen anses vara korrekt formulerad för att uppnå studiens mål då ett resultat, 
inkluderat en modell, har tagits fram som svarar på frågeställningen på ett så konkret sätt 
som möjligt. Modellen tar alltså upp aspekter från en grafisk profil som kan användas vid en 
strävan efter en mänsklig känsla i en digital värld, vilket frågeställningen handlade om och 
vilket även var det som önskades få ut av frågeställningen. 
 

Det som hade kunnat göras annorlunda i studien är att tillämpa ännu en frågeställning. Det 
fanns planer om att tillämpa ytterligare en frågeställning som skulle handla om huruvida det 
finns ett värde i att gestalta en mänsklig känsla i grafiska profiler i den digitala världen. Detta 
utfördes dock inte på grund av tidsbrist. Det är däremot någonting som öppnar möjligheter 
för att forska vidare kring. 

6.1.2 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras metodvalen i förhållande till studiens resultat. Inledningsvis 
åskådliggörs styrkor och svagheter med enkätundersökningen och därefter diskuteras 
fokusgrupperna på samma sätt. 

6.1.2.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen var rätt metod att välja med anledning av att det genererade den data 
som skulle införskaffas för att besvara studiens frågeställning, då det innefattade olika 
typsnitt som studerades med hänsyn till olika mänskliga känslor. Enkätundersökningen var 
med fördel enbart fokuserad på typografi då det är ett område som kan vara svårt att ha 
åsikter om. Genom att olika typsnitt ställdes mot varandra kunde de svarande jämföra olika 
typsnitt, vilket underlättar för att få en viss uppfattning om ett typsnitt. Det här tillämpades 
inte i fokusgrupperna vilket innebär att enkätundersökningen var ett bra komplement till 
fokusgrupperna. 
 

Vidare krävde inte enkätundersökningen undersökarnas närvaro, i jämförelse med många 
andra metoder och däribland intervjuer. Tack vare att undersökarna inte behövde vara på 
plats hos de svarande kunde undersökarna lägga tiden på annat istället i studien samt samla 
in fler svar på kortare tid. Detta ledde vidare till att de svarande i lugn och ro på valfri plats 
kunde besvara enkätundersökningen. Då området typografi, som tidigare nämnt, är ett svårt 
område att få en uppfattning om är det en fördel om de svarande får ta god tid på sig att 
besvara frågorna. Om enkätundersökningen hade genomförts med en undersökare i närvaro 
hade en risk funnits för att de svarande hade blivit stressade och således gett spontana svar 
utan någon särskild eftertanke. 
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En brist som kan utpekas i genomförandet av enkätundersökningen är kopplad till att den 
framförallt distribuerades via det sociala nätverket Facebook. Det här gör att det mestadels 
enbart kan ha räckt ut till individer i den närmsta omkretsen i och med att dessa är kopplade 
till en privat Facebook-profil. Det här innebär således att enkätundersökningen antagligen 
inte fick särskilt stor spridning. Enkätundersökningen skickades emellertid även ut till två 
offentliga profiler i förhoppning om att dessa kunde sprida enkäten genom sina Youtube-
kanaler, men dessvärre erhölls inga svar från dessa. 
 

I och med att enkätundersökningen distribuerades via Facebook och att många i den närmsta 
omkretsen består av individer som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom grafisk 
design kan det antas att många av de svarade hade kunskap inom grafisk design. Den här 
typen av individer undveks i fokusgrupperna men var svårare att undvika i 
enkätundersökningen. Anledningen till att dessa med fördel bör undvikas är för att de erhåller 
kunskap om typsnitt och typsnittsregler, och med stor sannolikhet beaktar de dessa 
kunskaper vid svar på frågorna i enkätundersökningen. För att ta ett exempel kan frågan 
innefattande typsnittet Comic Sans reflektera detta problem, då det i teorin framgår att Comic 
Sans är ett populärt typsnitt bland lekmän men hatad bland individer som är insatta inom 
grafisk design. 
 

Vidare genererade enkätundersökningen 70 svar, vilket var över det utsatta målet på 50 
stycken. Vid eftertanke kan dock 70 svar uppfattas som begränsat för att kunna generalisera 
på hela befolkningen i Sverige som tittar på tv. Ju fler svar som hade genererats, desto 
trovärdigare och mer generaliserbart hade resultatet blivit. Dessutom resulterade 
enkätundersökningen i flest svar från åldersgruppen 22-39 år, vilket innebär att det blir 
svårare att generalisera resultatet på hela befolkningen i Sverige som tittar på tv. 
Åldersspannet hade med fördel varit bredare och mer jämnt fördelat. Dessutom går det inte 
med säkerhet att kontrollera att de svarande är de som de utger sig för att vara då 
undersökarna inte fysiskt är på plats hos de svarande. Ytterligare ett misstag som upptäcktes 
efter genomförandet av enkätundersökningen var att två åldersgrupper i den första frågan 
täcker in åldern 70 år. Det här kan dock antas inte påverka resultatet nämnvärt då specifika 
svar inte valdes att kopplas till specifika åldersgrupper. 
 

I enkätundersökningen visades typsnittet Quattro Sans i samband med varje fråga, varpå 
resultatet kan vara missvisat när det frågas kring vilket typsnitt som är mest unikt. Eftersom 
Quattro Sans redan har exponerats för de svarande flertalet gånger i enkäten kan typsnittet 
upplevas som mindre unikt. Ingen provintervju genomfördes och denna svaghet hade kunnat 
upptäckas om en provintervju hade tillämpats innan enkäten sändes ut. 
Enkätundersökningen korrekturlästes av handledaren vid högskolan och handledaren hos 
uppdragsgivaren som vidare gav återkoppling med synpunkter. Jacobsen (2011, s. 309) talar 
om att en provintervju genomförs för att undersöka om enkätundersökningen är 
genomförbar, och bör innefatta mellan fyra och sex individer. En provintervju kan vara högst 
relevant i en studie och leda till att insamling av icke tillämpbar data undviks. 
 

Slutligen kan en negativ synpunkt riktas till de slutna frågorna som innefattade givna 
svarsalternativ. De slutna frågorna kan ha begränsat de svarande då de inte fick möjlighet till 
att utveckla sina svar. Visser, Krosnick och Lavrakas (2000) talar om att det negativa med 
slutna frågor är att svaren begränsas och därmed leds respondenterna till att svara något som 
de kanske inte annars hade svarat. Det här tyder på att öppna frågor kunde ha lett till mer 
nyansrik data för studien, men samtidigt var det inte avsikten med den kvantitativa 
enkätundersökningen. Fokusgruppen fungerade som ett komplement till 
enkätundersökningen för att just samla in mer nyansrik data rörande typsnittet Quattro Sans. 

6.1.2.2 Fokusgrupp 

Gruppintervjuer i form av fokusgrupper var rätt metod att tillämpa för att besvara studiens 
frågeställning då metoden genererade stora mängder relevant data som i stor utsträckning 
kunde kopplas till teori och vidare tolkas. Vidare gav metoden möjlighet till att utveckla svar 
och gå på djupet med anledning av undersökarnas närvaro under intervjuerna. Det här kan 
jämföras med enkätundersökningen som enbart generar ett fast svar till varje fråga utan 
möjlighet för undersökarna att ställa följdfrågor som leder till djup och en stor mängd data. 
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Fokusgrupperna ledde även till att data insamlades så att en jämförelse kunde göras mellan 
aktiva och passiva tv-tittare, vilket var relevant för studien. Dessutom jämfördes Kökets, TV4 
Plays och C Mores grafiska profiler med Viaplays och SVT Plays profiler, vilket antogs 
underlätta för deltagarna i fokusgrupperna. Det här gjorde att deltagarna kunde jämföra TV4-
gruppens grafiska profiler med andra profiler, vilket gör att det kan uppstå tydligare känslor 
hos deltagarna som vidare upplevs vara lättare att uttrycka. 
 

Det kan dock anses att tillämpandet av snöbollsmetoden minskar trovärdigheten i en studie, 
med anledningen av att deltagare väljs ut från omgivningen. Även om deltagarna till 
fokusgrupperna platsade i urvalet innebär snöbollsmetoden att deltagarna inte slumpmässigt 
väljs ut. Dessutom genomfördes ingen provintervju för fokusgruppen heller, utan 
korrekturlästes istället av handledaren vid högskolan och handledaren hos uppdragsgivaren. 
Med anledning av ett två olika undersökare höll i de olika fokusgrupperna kan frågor ha 
vinklats på olika sätt. Då det inte passade att formulera förutbestämda frågor innan 
genomförandet av intervjuerna, utan enbart ett fåtal riktlinjer, kan det inte säkerställas att 
exempelvis frågor har ställts på samma sätt. 
 

Om det vidare hade genomförts totalt fyra fokusgrupper innefattande två fokusgrupper med 
aktiva tv-tittare och två fokusgrupper med passiva tv-tittare hade grupperna med liknande 
deltagare kunnat jämföras med varandra. Jacobsen (2002) talar om att det är att föredra att 
arbeta med minst två   grupper, da   det ökar möjligheterna att insamla mer nyansrik 
information. Om grupperna dessutom är rätt sa   lika varandra finns det möjlighet för 
grupperna att fungera som kontroll gentemot varandra.  m resultaten från intervjuerna med 
de båda grupperna är likartade kan det tolkas som att relativt generell data har samlats in. 
Därmed kan grupperna fungera som ett test på   huruvida data som har genererats är 
tillförlitlig. 
 

Innan genomförandet fanns farhågor kring att deltagarna skulle uppfatta svårigheter med att 
uttrycka känslor kring varje element i de grafiska profilerna. Under fokusgruppernas 
genomförande verkligställdes delvis dessa svårigheter då det var svårt att insamla data om 
samtliga element då deltagarna tenderade att tala om känslor för det övergripande intrycket 
av samtliga element som en helhet. De innehade stundtals svårigheter med att tolka element 
för element. Det här ledde till att det inte insamlades data gällande samtliga element från de 
båda grupperna, vilket åstadkom luckor i empirin. 

6.2 Begränsningar 
I och med studien har begränsningar funnits och tillkommit under arbetsprocessen. Vid 
genomförandet av fokusgrupperna studerades en webbplatsprototyp och grafisk profil för 
varje varumärke. Här kan det ha lönat sig, för ett mer trovärdigt empirisk resultat, att låta 
varje deltagare gå in mer specifikt på varje element för att förklara känslorna som elementen 
anses förmedla. Vidare hade fokusgrupperna ha kunnat genomföras mer än en gång för att 
säkerställa resultaten. Detta kräver dock mer tid, vilket är anledning till att det inte 
genomfördes. Fördelen med detta är, enligt Jacobsen (2002), att flera möten kan bygga upp 
ett förtroende för att underlätta kommunikationen i och med att diskussionerna blir öppnare 
och att bättre data därmed kan samla in. 
 

Fokusgruppsdiskussionerna resulterade i bristfälliga uttalanden från de aktiva tv-tittarna 
kring tonalitet då det enbart talades om SVT Plays tonalitet bland dessa. Vidare resulterade 
diskussionerna i bristfälliga uttalanden kring typsnitten i fokusgruppen med de passiva tv-
tittarna. Vidare talar Jacobsen (2002) om att intervjuareffekt kan uppstå vid användning av 
metoden fokusgrupp, vilket är någonting som sker när intervjuarens närvaro påverkar 
resultatet. Även kontexteffekt kan uppstå, vilket handlar om att platsen där fokusgruppen 
äger rum och de relationer som uppstår i gruppen kan påverka resultatet. 
 

Eftersom färger har olika uppfattningar och associationer i olika länder och kulturer runtom i 
världen, vilket bland annat Cousins (2012) talar om i det teoretiska ramverket, har detta 
begränsats till att enbart studera uppfattningarna och associationerna i Sverige. Därmed kan 
det inte fastslås att studien gäller utanför Sverige. Däremot har ett urval av deltagare till 
fokusgruppen valts ut och vidare kompletterats med en enkätundersökning som delade upp 
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de svarande efter olika åldersgrupper, vilket pekar på att studiens resultat kan generaliseras 
för befolkningen i Sverige som tittar på tv. Urvalet av deltagare till fokusgrupperna med aktiva 
och passiva tv-tittare anses vara ett lämpligt sätt att dela upp tv-tittare på med hänsyn till 
denna studies frågeställning som belyser ett digitalt synsätt. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivningen beskrivs bristen på stöd av forskning för den mängd olika riktlinjer 
som existerar kring hur den mänskliga faktorn bäst ska tas hänsyn till på internet. Trots att 
bevis existerar inom litteratur gällande betydelsen av känslor i byggandet av starka band 
mellan konsumenter och varumärken, läggs ingen särskild ansträngning på att utveckla den 
rådande forskningen. Det här problemet löstes genom att ta fram en modell för att konkret 
peka ut riktlinjer för hur de olika elementen i en grafisk profil kan gestalta en mänsklig känsla. 
Ytterligare ett problem utpekas gällande grafiska profiler som har fastnat i tiden före internets 
existens. Detta leder till att organisationer missar möjligheten till att fånga målgrupper, höja 
grafiska profiler och bygga ömsesidigt fördelaktiga interaktiva relationer. Det här löstes 
genom att ta hänsyn till det alltmer digitala samhället och därmed anpassa metodval och val 
av teorier efter detta för att generera ett resultat som är digitalt anpassat. Slutsatsen har 
formulerats i form av en punktlista som redogör för vad studien har uppnått. 
 

 Färg: 

 Passiva färger sammansatt med svart. 

 Färger från den aktiva sidan. 
 

 Typografi: 

 Lagom tjockt med runda former. 

 Tydligt och minimalistiskt. 

 Anpassat till den digitala skärmen. 
 

 Tonalitet: 

 Enkelt, tydligt och personligt. 

 Lättillgängligt och begripligt. 

 Blanda visuellt och skriftligt. 
 

 Fotografi: 

 Enkla. 

 Dynamik och kontraster. 

 Befintligt ljus. 
 

 Ikoner: 

 Enkla och tydliga. 

 Tjocka linjer. 
 

De rekommendationer som ges vid fortsatt forskning inom studiens område är att eftersträva 
fler svar vid tillämpning av enkätundersökning samt att se till att enkätsvaren erhåller en mer 
jämn fördelning över de olika åldersgrupperna. Vidare rekommenderas det att säkerställa att 
data insamlas från samtliga fokusgrupper gällande samtliga element i de grafiska profilerna 
för att undvika luckor i empirin. 

6.4 Vidare forskning 
För vidare forskning kring ämnet skulle ”verklig design” kunna studeras ytterligare, alltså 
övergången från skeuomorphism till Material Design. Googles (2016) tanke med Material 
Design är att spegla vår fysiska omvärld för att få in ett realistiskt intryck i designen, genom 
att objekt reflekterar ljus och skapar skuggor. Studier skulle även kunna utföras med tanke på 
de känslor som uppstår kopplat till olika designstilar såsom skeuomorphism, Material Design 
och flat design för att undersöka skillnaden i de olika stilarnas uttryck. Vidare forskning skulle 
även kunna bedrivas kring den frågeställning som uteslöts på grund av tidsbrist inom denna 
studie som handlar om huruvida det finns ett värde i att gestalta en mänsklig känsla i grafiska 
profiler i den digitala världen. 
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Sensoriska upplevelser är en av Gobés (2001) fyra hörnstenar inom emotionell 
varumärkesprofilering. Området innebär att skapa upplevelser som kommer i kontakt med 
flera av de mänskliga sinnena. Området för sensoriska upplevelser är brett och outforskat, 
vilket skapar möjlighet för vidare forskning. Slutligen skulle även framtida empiriska studier 
kunna genomföras för att minska kunskapsluckan kring resultatet av emotionell 
varumärkesprofilering, vilket Akgün, Koçoğlu och İmamoğlu (2013) talar om. 
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