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SAMMANFATTNING 
Musikartister kan definieras som personliga varumärken eftersom de själva bygger sin karriär genom 
att marknadsföra sig gentemot sin publik med sin musik och även genom sin livsstil. För att bygga 
upp ett personligt varumärke kan olika sociala medier och nätverk användas som exempelvis 
Facebook, Youtube och Instagram. För att lyckas med sitt personliga varumärke bör en strategi för 
varumärket tas fram för att varumärket ska kunna kommuniceras på ett konsekvent sätt. Peter och 
Bruno är två artister med bakgrund i musikalbranschen som nu bestämt sig för att satsa på musiken 
som renodlade musikartister tillsammans. Deras mål är att etablera sig i Sverige och Norden och för 
att lyckas med det behöver de definiera vilka de är som duo och ta fram ett uttryckssätt vilket de kan 
använda sig konsekvent av. Studien syftar därför till att undersöka hur ett grafiskt uttryck för Peter 
och Bruno kan formges för att stärka deras varumärke. Detta för att möjliggöra ett konsekvent 
användande av deras grafiska uttryck i utvalda medie-plattformar, för att på så vis stärka deras 
varumärkesimage. 
 
För att uppnå detta har metoden forskning genom design använts. Med hjälp av denna metod har det 
undersökts hur det grafiska uttrycket bör formges samtidigt som metoden gett utrymme för 
utvärdering under designprocessens gång. Vid en slutgiltig utvärdering användes en 
enkätundersökning som publicerades på Peter och Brunos Facebook-sida för att nå ut till rätt 
målgrupp. Slutsatsen i denna studie visar att vid formgivning av ett grafiskt uttryck för artister bör 
användandet av färger, former och inte minst symbolik tas i beaktning. Dessa byggstenar bör 
dessutom återspegla artisternas varumärkesidentitet och bidra till upplevelsen av ett konsekvent 
intryck för att skapa starka och unika associationer till varumärket. 
 
 

 
  



 
 
 

Abstract 
Musicians develop and maintain their own brands by marketing themselves to the public through their 
music and lifestyle, hence musicians can be defined as personal brands. To build and develop a 
personal brand different kinds of social media can be used, such as Facebook, Youtube and Instagram. 
To successfully develop a personal brand it is essential to establish a brand strategy to enable a 
consistent management of the brand. Peter and Bruno are musicians with a previous background in 
musical artistry whom now have decided to perform together, thus establishing their own brand. To 
succeed with their mutual vision - establishing their brand in Sweden and Scandinavia - they need to 
define who they are as a personal brand and furthermore they also need to develop their own graphic 
expression. Hence the aim of this study is to identify how a graphic expression can be designed to 
enhance the brand of Peter and Bruno. Thus to enable a consistent usage of Peter and Bruno’s graphic 
expression in certain media-platforms to enhance their brand image. 
 
To achieve this the method research through design was used. This method made it possible to 
investigate how the graphical expression should be designed meanwhile the method enabled 
evaluation during the design process. In the final evaluation, a survey was published on Peter and 
Bruno´s Facebook page to reach the right audience. The conclusion in this study shows that when 
designing a graphic expression for musicians, the colours, shapes and not least symbolism should be 
taken into account. These components should also reflect the musicians’ brand identity and contribute 
to the experience of a consistent impression to create strong and unique associations to the brand. 
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1. Inledning 
 
Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis är två artister som ofta förekommer tillsammans i olika 
sammanhang, de producerar musik tillsammans och har dessutom nyligen släppt ett album. Artister är 
en typ av varumärken som marknadsför sig mot sin publik genom sin musik och även genom sin 
livsstil (Ronkin, 2014). Peter och Bruno kan därför ses som ett personligt varumärke. 
 
Intresset för personliga varumärken har ökat markant, speciellt bland yngre människor (Parment, 
2015). Personer som är kända erhåller dessutom automatiskt en form av ett personligt varumärke. Det 
personliga varumärket är något som aktivt bör underhållas för att på ett bästa sätt lyckas nå ut till rätt 
målgrupp. För att bygga upp det personliga varumärket kan olika sociala medier och nätverk användas 
som exempelvis Facebook, Youtube och Instagram (Parment, 2015).  
 
Hur ett varumärke uppfattas påverkar dess framgång, därför är det viktigt att de som bygger ett 
personligt varumärke har en tydlig bild av vilka de är och hur de vill uppfattas (Wheeler, 2013). 
Philbrick och Cleveland (2015) menar att det personliga varumärket bör formas utifrån personen 
själv. För att lyckas med det behövs ett strategiskt och effektivt arbetssätt som utgår från hur 
varumärket önskas uppfattas. Genom att hålla en strategi för sitt varumärke menar Keller, Aperia & 
Georgson (2012) att det möjliggör att varumärket kan kommuniceras på ett konsekvent sätt. Om 
målgruppen vet vad de får kan de lättare skapa en relation till varumärket och blir mer trogna till det 
eftersom de då kan identifiera sig med det Keller et al. (2012). Utifrån det tidigare nämnda kan det 
vara fördelaktigt för Peter och Bruno som duo att erhålla ett grafiskt uttryck och en strategi för hur 
uttrycket ska användas. Peter och Bruno har sedan tidigare egna karriärer, båda två med grund i 
musikalbranschen och de har även egna mediekanaler som de använder sig av. Den utveckling som 
framtagandet av ett gemensamt grafiskt uttryck skulle innebära kan förtydliga deras varumärke och 
samtidigt stärka det. Detta är något som Peter och Bruno kan dra fördel av då deras mål är att etablera 
sig i Sverige och Norden (Bilaga 1). 
 
Peter och Bruno syns ofta tillsammans vid medverkande i olika evenemang och tv-produktioner som 
exempelvis “Allsång på skansen” och “Så ska det låta”, samtidigt som de även har gemensamma 
medie-plattformar som Instagram och Facebook. Förutom detta har de även en Youtube-kanal där de 
publicerar kortare filmklipp som visar Peter och Bruno när de sjunger och spelar tillsammans (P. 
Johansson, personlig kommunikation, 23 februari, 2017). Idag när allt fler använder sig av rörliga 
medier (Web Service Award, 2016) finns det fler att konkurrera med vilket gör det viktigare att sticka 
ut för att bli igenkänd och ihågkommen. Rörlig bild kan enligt Brasel och Hagtvedt (2016) användas 
som ett marknadsföringsverktyg för att fastställa ett varumärkes personlighet och förstärka dess 
identitet. 
 
Ett varumärke kan enligt Budelmann, Kim & Wozniak (2010) breddas genom att ta fram 
varumärkeselement som kompletterar dess logotyp. Elementen används för att utmärka ett varumärke 
och särskilja det från dess konkurrenter (Keller et al., 2012). Peter och Bruno har sedan tidigare en 
gemensam logotyp som återfinns i två olika färgvariationer och som utformas med viss variation 
beroende på dess ändamål. De ämnar inte ändra på logotypen utan vill behålla den som den är (P. 
Johansson, personlig kommunikation, 23 februari, 2017). P. Johansson berättar även att deras 
målgrupp består av kvinnor mellan 30 till 60 år. Hädanefter i rapporten benämns Peter Johansson och 
Bruno Mitsogiannis som duon.  
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1.1 Problemdiskussion 
Eftersom framtagning av varumärkeselement bidrar till att bredda ett varumärke kan det utgöra ett 
steg i rätt riktning för att lyckas med en etablering i Sverige och Norden. Det grafiska uttryck som 
varumärkeselementen bildar kan därefter användas för att appliceras på en hemsida. En egen hemsida 
är något som duon idag inte innehar och framtagningen av det skulle innebära ett steg framåt i duons 
utveckling och breddning i Norden.  
 
Som tidigare nämnt använder sig duon av ett flertal mediekanaler, där de filmklipp som publiceras 
varierar i utseende och kvalitet. En vinjett bestående av rörlig bild med syftet att presenteras som en 
introduktion till duons samtliga filmklipp, kan med grund i inledningen användas som ett 
marknadsföringsverktyg. Skapandet av en vinjett kan därmed stärka duons varumärkesidentitet och 
bidra till att duons publicerade filmklipp upplevs som mer sammanhållna, samtidigt som den 
möjliggör ett mer konsekvent användande av det visuella uttrycket. 
 

1.2 Syfte 
Denna studie ämnar undersöka hur ett grafiskt uttryck kan formges utifrån duon för att stärka deras 
varumärke. Detta för att möjliggöra ett konsekvent användande av duons grafiska uttryck i utvalda 
medie-plattformar, för att på så vis stärka deras varumärkesimage. 
 

1.3 Arbetsfrågor  
 

1. Hur kan ett grafiskt uttryck formges som kompletterar den befintliga logotypen och samtidigt 
överensstämmer med duons varumärkesidentitet? 

2. Hur kan duons musikstil förmedlas i det grafiska uttrycket? 
3. Vilket av de framtagna grafiska materialen överensstämmer bäst med de önskade 

associationerna för duons varumärkesimage? 
 

1.4 Avgränsningar 
Ett grafiskt uttryck i denna studie innefattar en färgpalett, teckensnitt och grafiska element som 
kompletterar den befintliga logotypen. 
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2. Teoretiskt ramverk  
 

2.1 Personligt varumärke 
Artister är enligt Ronkin (2014) en typ av varumärken som bekantar sig med och marknadsför sig mot 
sin publik genom den musik som de skapar och även med den livsstil som de har. Dessutom utvecklar 
Schroeder (2005) detta genom att beskriva att framgångsrika artister är som sina egna 
varumärkesmanagers. Han menar att de aktivt utvecklar, utformar och marknadsför sig själva som 
igenkännliga produkter på en konkurrerande marknad. 
 
Användandet av personliga varumärken har under senare år ökat och för att bygga upp ett personligt 
varumärke kan sociala medier fungera som en utgångspunkt (Parment, 2015). Personlig varumärkning 
går ut på att definiera sig själv yrkesmässigt och kan utgöra en grund som leder till yrkesmässig 
framgång (Philbrick och Cleveland, 2015). Det personliga varumärket utlovar vissa värderingar och 
en viss prestanda som behöver nå upp till målgruppens förväntningar. Att aktivt fortsätta arbeta med 
sitt varumärke är viktigt för att upprätthålla ett gott renommé. För att kunna ta fram och utveckla ett 
personligt varumärke bör dess personlighet och identitet fastställas (Philbrick och Cleveland, 2015). 
 

2.2 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten beskriver grunderna för vad ett varumärke står för och hur det önskas uppfattas 
av dess konsumenter. För att förstärka ett varumärkes identitet menar Keller et al. (2012) att kunder 
måste bli tillräckligt medvetna om det. För att uppnå detta bör varumärkeselement tas fram som 
återspeglar varumärkets identitet och ger kunderna associationer till varumärket som är starka, 
positiva och unika (Keller et al., 2012). 
 

2.3 Värdeord 
För att skapa rätt associationer till varumärket bör enligt Keller et al. (2012) fem till tio värdeord 
väljas då de kan utgöra grunden ett företags varumärkesstrategi. Orden bör representera varumärkets 
grundvärderingar och därmed beskriva de viktigaste aspekterna av det, samtidigt som de bör 
återspegla de associationer som målgruppen har till varumärket (Keller et al., 2012). 
 

2.4 Varumärkesimage 
Den uppfattning som konsumenterna har av ett varumärke utifrån de associationerna som det ger dem 
kan enligt Keller et al. (2012) definieras som dess varumärkesimage. Associationerna återspeglar de 
karaktäristiska dragen hos ett varumärke. En god varumärkesimage skapas genom marknadsföring av 
varumärket som kopplar starka, positiva och unika associationer till det. En bidragande faktor till 
dessa associationer menar Keller et al. (2012) är valen av varumärkeselement, hur väl dessa samspelar 
med varumärkets identitet och hur elementen samspelar och kombineras med varandra. 
 

2.5 Varumärkeselement 
Varumärkeselement är enligt Keller et al. (2012) de olika komponenterna som utgör ett varumärke. 
De består av visuell eller verbal kommunikation som syftar till att identifiera och utmärka ett 
varumärke. Budelmann et al. (2010) menar att genom att ta fram element som kompletterar logotypen 
kan ett varumärke breddas ännu mer. Varumärkesnamn, logotyp, en färgpalett, symboler, slogans och 
teckensnitt är exempel på några olika varumärkeselement (Keller et al., 2012). När art directors ska 
välja visuella element använder de sig enligt Griffin, McQuarrie och Phillips (2014) ofta av teorier om 
ägarskap och då i relation till företagets konkurrenter. Med ägarskap av visuella element menas att de 
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är igenkänningsbara och unika. Keller et al. (2012) menar att det finns sex aspekter att utgå från och 
ha i åtanke vid val av element när ett varumärke byggs upp, dessa är: 
 

● Lätt att komma ihåg, minnesvärd 
● Meningsfull 
● Lätt att gilla 
● Överförbar 
● Anpassningsbar 
● Möjlig att skydda 

 
Enligt Keller et al. (2012) kan den första aspekten, minnesvärd användas för att fastställa att 
varumärkeselementen har utformats på ett sätt som gör att varumärket sticker ut från sina 
konkurrenter och därmed ses som lätt att komma ihåg. Aspekten meningsfull kan användas för att öka 
varumärkesassociationerna genom att skapa varumärkeselement som utgår från symbolik och då ärver 
redan bestämda associationer. Tredje aspekten, lätt att gilla kan användas för att öka chanserna till att 
konsumenterna köper varumärkets produkt endast för att de gillar elementens visuella utformning 
(Keller et al., 2012).  
 
Fjärde aspekten överförbar, kan nyttjas för att undersöka om varumärkeselementen kan användas över 
flera produktkategorier eller över geografiska gränser (Keller et al., 2012). Den femte aspekten, 
anpassningsbar är bra att undersöka för att fastställa om elementen kan ses som användbara och 
effektfulla över tid. Sista aspekten, möjlig att skydda, kan nyttjas för att undersöka huruvida 
varumärkeselementen kan skyddas enligt lag och även gentemot konkurrenters element (Keller et al., 
2012). 
 
Något av det svåraste med att ta fram varumärkeselement för att skapa ett visuellt uttryck är enligt 
Budelmann et al. (2010) att få det att kännas konsekvent. Det visuella uttrycket används för att öka 
kännedomen om varumärket. För att maximera tydligheten av varumärket bör det visuella uttrycket 
användas konsekvent i samtliga medier och ha ett sammanhang kopplat till varumärket. Enligt Griffin 
et al. (2014) menar majoriteten av alla grafiska formgivare att de visuella elementen ska vara 
konsekventa. Mer ingående förtydligas att de strävar efter röd tråd mellan de visuella elementen och 
varumärkesstrategin. De visuella elementen bör även samspela med varandra och dessutom bör ett 
konsekvent utseende och användande kunna upprätthållas över tid. Med grund i ett företags 
varumärkesidentitet kan visuella element väljas ut som överensstämmer med denna och går i linje 
med företagets utveckling (Griffin et al., 2014). 
 
Logotyper utgör enligt Griffin et al. (2014) en grund att utgå från vid grafisk formgivning. Det är en 
central del i varumärkets visuella identitet och blir därför automatiskt den självklara utgångspunkten 
när visuella element ska tas fram. Utmärkande varumärkeselement bygger enligt Dabner, Stewart & 
Vickress (2017) oftast på en specifik färgpalett och en bestämd typografi som förstärker och 
återspeglar varumärkets identitet. För att skapa ett enhetligt intryck när varumärkeselement tas fram 
kan ett par kännetecken identifieras. Dessa kännetecken bör genomsyra samtliga element och kan 
utgöra en referenspunkt att utgå från vid skapandet av nya element. Med dessa kännetecken som 
grund kan även nya variationer skapas till elementen (Dabner et al. 2017). 
 
Det är kombinationen av innehåll, form och idéer som tillsammans skapar grafisk design (Sherin, 
2012). Designen uppfattas olika beroende på hur olika element utformas vad gäller placering, storlek, 
färg, balans, repetition. Sherin (2012) menar att de grundläggande designelementen består av linjer, 
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punkter och former och att dessa utgör en ryggrad för ett flertal designlösningar inom kommunikation. 
Färg och olika färgskiftningar är något som fångar uppmärksamhet och är det som upptäcks först 
(Sherin, 2012). 
 

2.6 Färg 
Färg är en viktig aspek vid valet av varumärkeselement där en av anledningarna till detta är att färg 
enligt Wheeler (2013) används för att väcka känslor och uttrycka en viss personlighet. 
Fortsättningsvis menar Wheeler (2013) att färg ska väljas utifrån hur ett varumärke önskas att 
uppfattas samt hur det ämnar differentiera sig mot sina konkurrenter. Färg är ett verktyg som kan 
användas för att hålla samman varumärkesidentiteten visuellt genom ett konsekvent förhållningssätt. 
Det är enligt Wheeler (2013) vetenskapligt bevisat att hjärnan först tar in former, sedan färg och sist 
innehåll, detta gör färg till ett effektivt verktyg. 
  
Vid skapande av visuell design menar Jahanian, Keshvari, Vishwanathan och Allebach, (2017) att 
formgivaren behöver ta fram en färgkombination som både är tilltalande och går i linje med designens 
syfte. Dessutom berättar de att färg kan ha olika emotionella betydelser vilket i sin tur kan vara 
kopplat till olika kulturer. Bergström (2012) förklarar vidare att alla människor har en personlig 
koppling till färger och att olika kulturer kan tolka färger på olika 
sätt, men allmänt finns en mer gemensam uppfattning om vissa 
färger. Röd uppfattas enligt Bergström (2012) som varm, livlig och 
förknippas med kärlek och passion. Blått kan ses som en kall färg 
men uppfattas ändå som respektfull och längtansfull medan gult i 
helhet symboliserar glädje. Färgen svart är tvetydig och kan ses 
som mörk och ond men samtidigt som elegant, formell och stilfull. 
Vitt i sin tur är en färg som ses som oskuldsfull och ren (Bergström, 
2012). Färgcirkeln är en modell som visar på oändligt många färger 
och toner för att skapa en överblick av alla kulörer som finns (Figur 
1). De färger som tillhör den högra sidan av cirkeln kallas för 
varma medan de till vänster definieras som kalla (Bergström, 
2012). 

Figur 1. Färgcirkeln. 

 
Att välja färg är inte lätt men viktigt att veta är när i designprocessen som färg ska väljas då det har en 
stor betydelse för designprocessen och slutresultatet (Budelmann et al., 2010). Då färg har stor 
emotionell påverkan på oss människor kan det få oss att börja designa varumärkeselement utifrån en 
tänkt färg i förväg. Det är inte fördelaktigt eftersom designen kommer möta flera situationer där 
färgerna måste gå ihop och fungera praktiskt. Dessutom kan de följa vissa färgtrender, det som är 
modernt för tillfället kanske senare inte är lika populärt (Budelmann et al., 2010). 
 
Budelmann et al. (2010) menar att vid övervägande av vilka färger de grafiska elementen ska ha är det 
bra att utgå från naturliga nyanser av rött och blått. Därefter är det bra att titta på de utvalda färgernas 
mättnad och undersöka om tonerna ska vara ljusa eller mörka, sedan kan färgens ljushet utforskas. Ett 
lätt sätt att hitta komplementfärger på är genom att studera färgcirkeln (Figur 1) där färger med 
samma värden kan ge uttrycksfulla intryck. Bra att minnas vid val av färgerna är att en ljus form på 
mörk bakgrund ser mindre ut än en mörk form på ljus bakgrund (Budelmann et al., 2010). 
 
Färg i kombination med olika element och former kan enligt Sherin (2012) användas för att väcka 
uppmärksamhet. Former som används i samband med färger kan inge en viss betydelse och göra 
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designen mer tilltalande. Kombinationen av färg och form kan användas för att bryta upp innehåll 
eller skapa en återkommande struktur som intresserar åskådaren (Sherin, 2012). 
 

2.7 Symboler 
Arnkil, Fridell Anter, och Klarén (2013) förklarar att symboler är något som får oss människor att 
känna något för något eller att se något som något. Pettersson, Svensson och Waern (2009) menar 
vidare att en symbol kommunicerar det vi människor kommit överens om att den betyder. En symbol 
kan även ha en betydelse i ett visst sammanhang men en helt annan i en annan kontext. Detta är något 
Fiske (1990) förtydligar genom att beskriva att en symbol är ett tecken vars samband med objektet är 
en fråga om konvention, överenskommelser och regler där siffror och ritade hjärtan är exempel på 
bestämda symboler.  
 
Geometriska former används ofta som grundelement för att bygga upp symboler och system, detta 
genom att de olika formerna kombineras på olika sätt (Lupton och Phillips, 2015). Kombinationen 
möjliggör skapandet av oändligt många olika grafiska uttryck och funktioner. 
 

2.8 Geometrisk form 
Enligt Christie (2016) sänder former ut olika specifika meddelanden. Han menar att cirklar, ovaler 
och ellipser tycks vara former som förmedlar positiva känslor. Gemenskap, kärlek, relationer och 
enighet är ord kopplade till cirkeln. Ringar ses också som något stabilt och uthålligt.  
 
Raka linjer och trianglar kan antyda om stabilitet och kan även används för att erhålla balans menar 
Christie (2016). Formerna förmedlar dessutom budskap om styrka, professionalism och kraft. Dessa 
former tillsammans med färger som blått och grönt kan dock istället upplevas som kalla och 
oinbjudande. Kombineras formerna i annan dynamik med andra färger och nyanser kan de skapa 
något intressant. Trianglar kan enligt Christie (2016) associeras med makt, vetenskap, religion och 
lagar. Maskulinitet, styrka och aggression är kopplade till vertikala linjer medan horisontella linjer 
sammankopplas med ord som gemenskap, stillhet och lugn (Christie, 2016). 
 
Linjer är vanliga visuella element inom grafisk design som kan betona en viss del av designen 
(Sherin, 2012). Förutom det kan linjer även användas för att skapa en rörelse eller ett djup i bilden. På 
webben används linjer ofta för att ge sidan en struktur. Sherin (2012) beskriver att linjer kan användas 
i rörlig bild tillsammans med text, bild och olika former för att hålla samman den rörliga designen.  
 

2.9 Rörlig bild och ljud 
Brasel och Hagtvedt (2016) menar att animation kan vara till stor potential för varumärken. Detta då 
det kan användas som ett marknadsföringsverktyg och hjälpa till att etablera varumärkets personlighet 
för en mer levande och stark varumärkesidentitet. Tsay (2013) berättar att ny forskning visar att 
människor lägger mer uppmärksamhet till visuell grafik än till ljud. Vidare förklarar Mitchell och 
MacDonald (2016) att när människor försöker förstå sig på andra individer spelar både ljud och 
visuella presentationer stor roll då det förmedlar mycket av individens personlighet. En kombination 
av visuell grafik och ljud där störst fokus ligger på det visuella, kan därmed bidra till att stärka ett 
varumärkes identitet. 
 
I rörlig grafik är de visuella elementen oftast synliga en kortare tid och Sherin (2012) menar därför att 
det är extra viktigt att de syns väl och drar till sig uppmärksamhet. Ett användbart verktyg för att 
uppnå detta är färg, som i rörlig grafik kan användas för att hjälpa till att snabbare berätta en del av en 
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historia (Sherin, 2012). Specifika färgtoner kan sammankopplas med ett visst innehåll eller återspegla 
en viss känsla. Repetition av utvalda färger kan även fånga målgruppens intresse och hålla kvar det. 
Användning av färg i vektorbaserad rörlig grafik kan göra att samtliga element upplevs som enhetliga 
och inge en känsla av att de hör samman (Sherin, 2012).  
 
Förutom valet av färg menar Sherin (2012) att det finns sex punkter att utgå från vid skapandet av 
rörlig grafik, dessa är: 
 

1. Minska den tid det tar för åskådare att förstå ett visst innehåll 
2. Om grafiken innehåller text bör den utformas så att den är lättläst 
3. Använd hierarki för att markera innehållets relevans 
4. Skapa en färgpalett som är anpassad för att visas digitalt 
5. Använd färgvariationer som förstärker grafikens syfte 
6. Använd återkommande element och färger för att skapa ett enhetligt intryck vad gäller 

grafikens utseende och känsla. 
 
Punkt nummer två förtydligar vikten av att ha lättläst typografi. Detta är något som även stämmer 
överens med Wheelers (2013) teori som beskriver att typografi kan bidra till att ett varumärke känns 
enhetligt. 
 

2.10 Typografi 
Wheeler (2013) menar att bilden av ett företag inte ses som enhetlig och konsekvent utan typografi 
som har en unik personlighet och god läsbarhet. De rätta teckensnitten förkroppsligar, kompletterar 
och promotar ett bra varumärke. 
 
Velasco, Woods, Hyndman, och Spence (2015) menar att teckensnitt kan ha flera olika utseenden där 
teckensnitt i sig själva kan ha en större betydelse än innehållet av texten. Konsumenter uppskattar en 
produkt mer om de upplever att teckensnittet och produkten har samma kognitiva mening. Dessutom 
kan teckensnitt förmedla en specifik känsla, där böjda och runda teckensnitt har en mer positiv 
inverkan på betraktaren medan raka teckensnitt väcker mer negativa känslor (Velasco et al., 2015). 
 
Teckensnitt kan delas in i två huvudgrupper, antikvor och sans-seriffer (Bergström, 2013). 
Antikvornas främsta kännetecken är deras seriffer som även brukar kallas för klackar. Antikvor har 
dessutom en tydlig växling mellan grund och hårstreck. På tryckt material eller i längre text ses 
antikvor som det första valet eftersom ordbilder lättare skapas av antikvans detaljer. Dock ses 
antikvorna inte som det primära valet när det kommer till webben och dess skärmar (Bergström, 
2013). Där försvinner de tunna linjerna och serifferna förvandlas till små klumpar vilka istället 
omformar tecknen till en enhetlig massa. 
  
Sans-seriffer har inga seriffer och uppfattas som mer enkla och geometriska där inga tydliga växlingar 
av tjocklek syns (Bergström, 2013). En text med en sans-serif som teckensnitt kan uppfattas som 
monoton, därför används de mer fördelaktigt som rubriker eller i bildtexter. Många formgivare anser 
enligt Bergström (2013) att tre teckensnitt kan lösa de flesta typografiska behov en formgivare kan 
stöta på. När teckensnitt ska väljas menar Budelmann et al. (2010) att det är viktigt att reflektera över 
vilken personlighet de förmedlar och även om teckensnittet har bra läsbarhet och flexibilitet. 
Dessutom är det viktigt att teckensnittet uppfattas som konsekvent i ett visuellt uttryck (Budelmann et 
al., 2010). 
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2.11 Designverktyg 
Det finns ett flertal designverktyg som är framtagna för att underlätta olika delar av designprocessen 
samt presentationen av visuella uttryck och designförslag. Användandet av designverktyget 
moodboards sker ofta i den inledande delen av designprocessen. 
 
2.11.1 Moodboard 
En moodboard används enligt Wyatt (2017) för att förmedla en designidé och en viss känsla som kan 
vara svår att uttrycka i ord. Den kan bestå av bilder, texturer och text där samtliga beståndsdelar bör 
återspegla den känsla som designen ämnar förmedla. Wyatt (2017) menar att moodboards ofta 
används för att framföra en designidé för att få andra att förstå den bakomliggande tanken och känslan 
med designen. Ett annat designverktyg som senare i designprocessen används flitigt för att presentera 
designförslag är verktyget mock-ups. 
 
2.11.2 Mock-up 
En mock-up är en slags prototyp som representerar en modell över något som i slutändan ska byggas 
eller sättas ihop (Vocabulary, 2017). Ordet prototyp kommer enligt Arvola (2014) från grekiskan och 
betyder första form. En prototyps uppgift är att visa på hur en produkt eller tjänst kan komma att se ut 
i framtiden. Prototypen representerar en designidé och ger formgivare och andra intressenter 
möjligheten att värdera, överväga och utveckla produkten innan den färdigställs (Arvola, 2014). 
 
Vid skapandet av en hemsida kan det vara bra att inleda designprocessen med en mock-up som utgår 
från en grund där endast layouten värderas. För detta kan en speciell typ av mall skapas i form av 
wireframes. 
 
2.11.3 Wireframes 
Wireframes är ett designverktyg som ofta används vid framtagningen av hemsidor där det används för 
att skapa en övergripande skiss över hur en sida ska se ut och vilket innehåll som ska placeras vart 
(Garrett, 2011). Det är därmed ett hjälpmedel med syfte i att skapa en struktur för en specifik layout. 
Wireframes utgörs av fyrkantiga ramar som placeras där det tänkta innehållet planeras att vara och 
kan därmed utgöra ett skelett för en hemsida. Den uppbyggda strukturen som wireframes utgör 
används enligt Garett (2011) vanligtvis som ett första steg i processen. De är därmed ofta inte helt 
bestämda utan används mest som en utgångspunkt för designen. 
 

2.12 Sammanfattning av litteratur 
I det teoretiska ramverket eftersträvades information i syfte att underbygga förstudien och 
designprocessen för att utifrån detta kunna besvara rapportens syfte. Processen inleddes med att 
undersöka vilka vetenskapliga källor som fanns som berörde ämnet. För att undersöka hur ett grafiskt 
uttryck bör tas fram för att stärka ett varumärke inhämtades information från litteratur som berör 
varumärkesbyggande. Kunskap rörande utformning av grafiska element och rörlig bild insamlades 
även för att få en djupare insikt i ämnena. 
 
 

3. Metod 
Då studiens syfte är att undersöka hur ett visuellt uttryck kan skapas användes en metod kallad 
forskning genom design. Enligt Designfakulteten (u.å.) är det en innovativ metod som främjar och 
strukturerar upp designprocessen till att generera möjligheter samtidigt som alternativa lösningar 
undersöks. 
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För att skapa en tydlig struktur över designprocessen och för att erhålla disciplin i designarbetet 
användes en metod bestående av sex steg: inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, 
undersökningsfas, definitionsfas och kommunikations- och produktionsfas (Aspelund, 2015). Enligt 
Aspelund (2015) måste faserna inte nödvändigtvis följa en viss ordning utan kan modifieras för bästa 
resultat och därför ändrades strukturen något.  
 
Inspirationsfasen utgörs enligt Aspelund (2015) av aktivt sökande av inspiration då det hjälper 
designern att hålla lågan uppe under designprocessen. Identifikationsfasen följer sedan som används 
för att identifiera ett projekt genom dess syfte och för att markera projektets gränser. Ordningen på 
dessa två faser ändrades i den här studien då en fördjupande bakgrund av vilka duon är eftersträvades 
innan inspirationsfasen inleddes. Detta för att begränsa och rama in studien och för att möjliggöra ett 
tydligt syfte. Identifikation- och inspirationsfasen kom tillsammans att utgöra förstudien. 
 
En annan modifiering som gjordes i den här studien var tillägget av fasen utvärdering efter 
definitionsfasen för att möjliggöra en utvärdering av de framtagna grafiska materialen. Dessutom 
utgick kommunikation- och produktionsfasen i designprocessen då den framtagna designen redan 
applicerats i ett sammanhang under definitionsfasen.  

 

3.1 Förstudie 
Innan designprocessen inleddes eftersträvades ökad kunskap om duon, deras identitet och hur de 
uppfattades av sin målgrupp. Denna information inhämtades genom en förstudie. Det första steget 
utgjordes av en litteraturstudie; detta eftersom en litteraturstudie kan användas för att fastställa 
huruvida en studies ämne är värt att forska i (Creswell, 2014). Samtidigt möjliggör litteraturstudien 
begränsning av forskningsfrågan och hjälper även till att bestämma vilken riktning studien ska ta. 
Litteraturstudien användes dessutom för att underbygga resterande delar av förstudien. Kvalitativa 
metoder valdes som ett vidare steg i processen och användes för att underbygga studiens preciserade 
frågeställningar. 
 
3.1.1 Inledande studie 
För att inhämta information rörande duons varumärke, deras identitet och personlighet, utfördes en 
kvalitativ intervju. Det är en effektiv metod för att undersöka och förstå det behov som 
respondenterna eller den tänkta målgruppen har för ett specifikt syfte (Creswell, 2014). Dessutom är 
kvalitativa intervjuer tolkningsbara då de utformas med hjälp av öppna intervjufrågor. Ett antal 
intervjufrågor utformades och skickades sedan till duon via e-post. Arvola (2014) förklarar att 
intervjufrågor bör byggas så att de är öppna, icke-ledande och öppnar upp för fördjupande svar vilket 
även togs i åtanke vid utformning av intervjufrågorna. 
 
3.1.2 Workshop 
En kvalitativ intervju i form av en workshop användes för att undersöka huruvida visuella uttryck kan 
kopplas samman med en viss typ av musikstil. Kvalitativa intervjuer bidrar enligt Creswell (2014) till 
mer utförliga svar och ger möjligheter till att bedöma bland annat kroppsspråk och röstläge. Då 
workshopar inte är en utarbetad vetenskaplig metod inhämtades inspiration från den kvalitativa 
metoden fokusgruppsintervjuer istället, detta då fokusgrupper och workshopar har flera likheter. 
Metoden workshop användes då den möjliggör fysiska interaktioner med material vilket var önskvärt 
för studiens syfte. 
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I en fokusgrupp är antalet deltagare vanligtvis mellan fyra och fem personer för att alla ska få 
möjligheten att komma till tals (Bryman, 2011). Därav bestod studiens workshopgrupper av fem 
personer vardera. Användandet av workshopar valdes för att uppmuntra till diskussion för att därmed 
erhålla mer utvecklade och fördjupade svar. Metoden användes även för att få en grundförståelse för 
vad målgruppen associerade till duons musikstil. För ett mer trovärdigt resultat utfördes workshopen 
två gånger med två olika grupper. Den ena gruppen bestod av fyra tjejer i 20-årsåldern med utbildning 
inom grafisk design och kommunikation och den andra gruppen bestod av fem kvinnor i duons 
målgrupp. Författarna ansåg att det var intressant att se om dessa olika grupper hade samma åsikt då 
det skulle styrka riktningen för hur det visuella uttrycket skulle komma att se ut.  
 
Workshoparna ljudinspelades för att dokumentera samtliga svar och tankar som framfördes. 
Ljudinspelning är något som Bryman (2011) menar är fördelaktigt att använda sig av vid kvalitativa 
intervjuer. Deltagarna informerades om detta och även om att de var anonyma i studien. Varje 
workshop inleddes därefter med att deltagarna fick lyssna på en av duons populäraste låtar och ringa 
in tre ord från en framtagen lista över vad de associerade låten med. Därefter fick de diskutera kort 
med varandra vilka ord de valt och varför. Steg två bestod av att de fortsatte lyssna på låten och 
samtidigt valde ut en formkombination, ett teckensnitt och tre färger som de upplevde förmedlade 
samma känsla som låten. Varje deltagare hade ett antal olika formkombinationer, färger och 
teckensnitt att välja bland. Efter urvalet fick deltagarna diskutera sina val med varandra. Denna 
procedur upprepades tre gånger där tre olika låtarna framförda av duon spelades upp. Samtliga val 
dokumenterades av respondenterna i ett svarsformulär (Bilaga 2). Deltagarna blev inte informerade 
om vilka duon var innan workshopen utan de presenterades först efter att deltagarna lyssnat på duons 
tre utvalda låtar. Slutligen visades en bild av duon och öppna frågor ställdes. Detta för att få en 
djupare förståelse för hur deltagarna upplevde musikgenrerna och duons musik utifrån bilden, där 
respondenterna även fick se duon och deras stil. Workshoparnas resultat bidrog med insikter i hur 
vissa formkombinationer och färger kan sammankopplas med duons musikstil.  

 
3.2 Designprocess 
Designprocessen grundade sig i en kombination av den information som litteraturstudien givit samt på 
de insikter som erhållits under workshoparna. Med detta som utgångspunkt utformades grafiska 
element med syfte att komplettera logotypen och återspegla duons varumärkesidentitet, samt de 
musikgenrer som duon förknippades med. 
 
3.2.1 Moodboards 
Utifrån det underlag som förstudien gav utformades fyra olika moodboards (se 2.11.1). Detta steg 
utgjorde konceptfasen där syftet med skapandet av moodboards delvis var att visualisera det 
helhetsintryck som erhållits genom förstudien. Dessa moodboards användes även för att ge inspiration 
till utformningen av varumärkeselement. 
 
3.2.2 Analoga och Digitala skisser 
Efter alla framtagna moodboards sammanställts inleddes undersökningsfasen med analogt skissarbete. 
Totalt skisserades 16 olika grafiska element. Därefter digitaliserades de mest lovande skisserna vilka 
ansågs återspegla duons varumärkesimage och de önskade associationerna bäst. De digitaliserade 
grafiska elementen värderades därefter utifrån varumärkeselementskriterierna (se 2.5). De fyra 
grafiska element som enligt värderingen bäst uppnådde kriterierna sammanställdes i fyra olika 
grafiska uttryck. För varje grafiskt uttryck togs tre teckensnitt fram och en färgpalett som återspeglade 
duons identitet.  
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3.2.3 Applicering 
I definitionsfasen applicerades varje uttryck på en vinjett samt på en mock-up (se 2.11.2) för en 
hemsida. Hädanefter benämns ordet mock-up endast som hemsida i studien men innebär då en mock-
up av respektive hemsida vilket då inte är en funktionell webbplats. Hemsidan strukturerades upp med 
hjälp av wireframes vars syfte var att användas som en utgångspunkt för att skapa en sammanhållande 
design i de fyra olika förslagen.  

 
3.3 Utvärdering 
För att kunna besvara om de framtagna grafiska materialen överensstämde med de önskade 
associationerna för duons varumärkesimage konstruerades en kvantitativ intervjumetod i form av en 
enkät med hjälp av ett Google formulär. Detta eftersom det enligt Creswell (2014) är en effektiv 
metod för att testa teorier. Flera aspekter och relationer kan undersökas eftersom en enkät möjliggör 
att data kan mätas och framställas i statistik (Creswell, 2014). Enkäten postades på duons 
Facebooksida detta för att säkerställa att majoriteten av svaren täcktes av duons målgrupp. Detta i sin 
tur gav studien mer trovärdiga svar då det är målgruppens varumärkesassociationer som ska stämma 
överens med duons varumärkesimage. Det första steget vid utformandet av en enkät är att definiera 
dess syfte (Creswell, 2014). Enkäten togs därför fram för att få en generaliserad bild av 
respondenternas åsikter och vad som var utmärkande med de fyra olika grafiska uttrycken. Enkäten 
riktades till kvinnor mellan åldrarna 30 till 60 år då de utgör duons primära målgrupp. Creswell 
(2014) menar att det är fördelaktigt att utföra ett pilottest av undersökningen innan den publiceras. 
Därför testades enkäten på en mindre grupp för att erhålla feedback om dess utformning innan den 
publicerades vilket resulterade i ett antal justeringar. 
 
Flera av intervjufrågorna utformades för att låta respondenterna värdera på en skala hur mycket de 
instämde eller inte instämde i en fråga. Undersökningen eftersträvade ett tydligt resultat där 
respondenterna manades till att ta ställning. 
 
Då studien ämnar undersöka hur de framtagna grafiska materialen överensstämde med de önskade 
associationerna för duons varumärkesimage riktade sig utvärderingen endast till målgruppen, varför 
duon själv inte deltog i utvärderingen. 
 
3.3.1 Analys av utvärdering 
Enkätundersökningen genererade totalt 140 svar där 85 sållades bort på grund av att dessa inte 
tillhörde den primära målgruppen och därmed baserades undersökningen på svaren från 55 
respondenter. Analysen av utvärderingen grundades endast utifrån det som framkom i 
enkätundersökningen.  
 
För att utvärdera svaren som enkätundersökningen genererat delades de olika frågorna in i tre olika 
teman. Det första temat rörde frågor om hur väl det grafiska materialet återspeglade en viss 
musikgenre och den känsla som duons musik frambringade. Nästa tema berörde hur väl de grafiska 
materialen överensstämde med duons värdeord och därmed även deras identitet och det sista temat 
berörde hur konsekvent det grafiska materialet upplevdes.  
 
För att ge en lättöverskådlig bild av svaren sammanställdes de olika frågorna i ett antal diagram. Ett 
flertal frågor sammanställdes med hjälp av boxplotdiagram. Boxplotdiagrammens färgade boxar 
motsvarar 50% av respondenternas svar för respektive grafiskt material. Den övre och undre kvartilen 
representerar 25% vardera av svaren och utgörs av de svarta lodräta strecken i anslutning till boxarna 
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för respektive material. Ett värde för maximum och minimum visas även i anslutning till dessa. Det 
svarta horisontella strecket som återfinns i de färgade boxarna motsvarar medianvärdet för respektive 
material. Om ett ensamt extremvärde finns markeras detta med en svart punkt som visar enstaka 
utstickande svar utanför det huvudsakliga spannet. 
 
 

4. Förstudie 
Förstudien utgick från identifikation- och inspirationsfasen där syftet var att skapa en fördjupad 
förståelse för duon och deras identitet. Detta uppnåddes genom intervjuer med duon, samt genom 
inhämtande av inspiration för det fortsatta designarbetet med hjälp av två workshops. Dessutom 
definierades ramarna för duons varumärke med hjälp av ett flertal teorier vilket bidrog till grunden för 
den fortsatta designprocessen.  
 

4.1 Inledande studie 
För att få en djupare förståelse för duon och grunden till deras varumärkesidentitet utfördes en 
intervju utformad med ett antal intervjufrågor. I denna intervju framkom det att duon har ett antal 
värdeord som de identifierar sig med (Bilaga 1). Dessa värdeord är kvalitet, spontanitet, glädje, 
värme, alla människors lika värde och medmänsklighet. Det framkom också att det som duon vill 
förmedla med sin musik är glädje och värme, vilka är ord som även återfinns i deras värdeord. 
Dessutom vill duon med sin musik förmedla energi och känslor av olika slag och de menar att målet 
med deras musik är att den ska beröra. 
 
Duon förklarar att de identifierar sig med flera musikstilar som rock, pop, country och singer-
songwriter (Bilaga 1). De beskriver även att de vill uppfattas som trevliga och jordnära personer som 
har kul tillsammans och att humor är en viktig byggsten i deras identitet. Detta är något som de gärna 
ser återfinns i deras musik och framträdanden. I slutändan vill de att helheten ska uppfattas vara av 
hög kvalitet när de sjunger och spelar. 
 
I intervjun framkom det även att utifrån vad duon kan se på Facebook är deras målgrupp främst 
kvinnor från 30 år och uppåt och deras lyssnare på Spotify består 60% av kvinnor och 40% av män 
(Bilaga 1). 
 
Då duon gjort sig ett namn inom musikalbranschen och nu producerat egen musik där de önskar sig 
större framgång som renodlade musikartister är det viktigt att de underhåller sitt nya varumärke. Detta 
eftersom artister marknadsför sig mot sin publik genom deras musik och livsstil (se 2.1). Duon har 
definierat deras identitet som duo vilket är betydelsefullt då artister kan ses som sina egna 
varumärkesmanagers (se 2.1). Detta kräver att duon underhåller sitt varumärke genom att använda sig 
av ett konsekvent uttryckssätt.  
 
Eftersom duon är en form av ett personligt varumärke kan de genom att fastställa sig själva 
yrkesmässigt bygga en grund som leder till yrkesmässig framgång (se 2.1). Det är därmed väsentligt 
att duon utvecklar och bestämmer sin personlighet som varumärke för att kommunicera ett samlat 
intryck gentemot sin publik. Ett personligt varumärke kan använda sig av sociala medier som 
utgångspunkt för att nå ut till sin publik (se 2.1), detta är något duon redan använder sig av (se 1.) 
vilket är positivt. Dock så räcker det inte med att bara använda sig av sociala medier utan det 
personliga varumärket utlovar vissa värderingar och förväntningar som duon behöver nå upp till för 
att uppfylla målgruppens förhoppningar (se 2.1). 
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För att det personliga varumärket ska vara så effektivt som möjligt krävs det att duon bygger en 
genomtänkt varumärkesidentitet. Eftersom varumärkesidentiteten beskriver hur ett företag vill att dess 
varumärke ska uppfattas av dess konsumenter (se 2.2) är det viktigt för duon att ha ett grafiskt 
formspråk som återspeglar deras identitet. Då värdeord utgör grunden för en varumärkesstrategi (se 
2.3) bör duons värdeord förmedlas i formspråket. Eftersom duon har sex värdeord följer de 
riktlinjerna för antalet värdeord ett varumärke bör byggas på (se 2.3), vilket möjliggör en stabil grund 
att bygga utformandet av det grafiska formspråket på.  
 

4.2 Workshop 
För att undersöka vilken musikstil som målgruppen sammankopplar duon med och för att ta reda på 
om duons musikstil kan kopplas samman med ett speciellt grafiskt uttryck, arrangerades två 
workshopar. Workshoparna utgick från respondenternas uppfattning av tre låtar från duons nysläppta 
album. De tre låtarna valdes ut med eftertanke för att representera duons bredd som musiker, både vad 
gäller sång och musikgenre, för att ge ett så korrekt helhetsintryck av duon som möjligt. Detta gjordes 
för att undersöka hur starkt deltagarna kopplade samman duon med respektive musikgenre. Resultatet 
ansågs relevant för att tydliggöra duons musikstil och för att få insikt i hur den kan visualiseras.  
 
Deltagarna fick lyssna på en låt i taget och utföra ett antal bestämda uppgifter där samma procedur 
utfördes för alla låtar. Första uppgiften var att välja ut tre ord som deltagarna ansåg överensstämde 
med den känsla musiken gav dem. Deltagarna hade totalt 20 olika ord att välja på som delvis utgick 
från duons tidigare nämnda värdeord (se 4.1). Resterande ord valdes till viss del ut med inspiration 
från olika musikgenrer. Andra ord valdes utifrån känslor som vanligtvis förknippas med musik och 
slutligen valdes ord som utgick från motsatsen till de redan utvalda orden. Detta för att få ett så brett 
spann som möjligt som samtidigt verkade relevant för studien. 
 
Det andra steget för deltagarna var att välja ut tre färger vilka de ansåg återspeglade låten. Färgerna 
som deltagarna hade att utgå ifrån valdes ut med grund i färghjulet (Figur 1). Detta eftersom det är ett 
effektivt verktyg för att hitta komplementfärger där färger med samma värden kan ge ett uttrycksfullt 
intryck (se 2.6). I samma process hade deltagarna i uppgift att välja ut en formkombination och ett 
teckensnitt vilka de ansåg matchade musiken. De formkombinationer deltagarna hade att välja på 
valdes ut med grund i teorin om geometriska former (se 2.8) och för att erbjuda deltagarna ett brett 
utbud av blandade former. Urvalet av teckensnitt vilka deltagarna hade att välja mellan grundades i att 
teckensnitten i någon form skulle återspegla duons identitet (se 2.10) vilket framkom i den inledande 
studien (se 4.1).  
 
I slutet av varje workshop ställdes två öppna frågor som grundades i deltagarnas generella uppfattning 
av duons musik och även i deras intryck av duon utifrån ett uppvisat fotografi av dem (Figur 2). Detta 
för att få en fördjupad förståelse av hur deltagarna uppfattade duons musik och för att även kunna 
sätta det i relation till det intryck som fotografiet på duon gav deltagarna. 
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Figur 2. Peter Knutson. (2016). Peter och Bruno. Hämtad 24 mars från 
http://www.ukk.se/konserter/kalendarium/2017/peter-bruno-on-tour-17-februari/. 
 
4.2.1 Resultat av Workshopgrupp 1 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de ord, färg- och formkombinationer, samt de 
teckensnitt som valts av deltagarna för respektive låt under workshop 1. 
 
LÅT 1 

 

 
Figur 3. sammanställning av val från låt 1. 

 
Diskussion 

När gruppen valde ord till första låten rådde det spridda tankar huruvida duon uppfattades som 
manliga eller pojkiga. En deltagare uppfattade däremot låten som kvinnlig och uttryckte att detta var 
för att den kändes riktad till kvinnor. Gruppen ansåg att duon upplevdes som rockiga och charmiga 
där det charmiga associerades med musikstilen country. Dessutom drogs paralleller till musik som 
spelas i bakgrunden i klädaffärer vilket associerades med energifyllt och spontant. 
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En annan deltagare kopplade låten till musikgenren country och valde färger därefter. Flera deltagare 
valde en formkombination som hade runda former men ändå ansågs ha ett tufft uttryck. Vissa 
deltagare ansåg att teckensnittet skulle vara i skrivstil men med ett mer slarvigt uttryck. Varma toner 
valdes generellt av deltagarna, där det först valdes mer mörka nyanser för att sedan i slutet av låten 
visa sig att färger i mer ljusa toner valdes. Den röda färgen sammankopplade deltagarna med pop och 
rock. 
 
LÅT 2 
 

 
Figur 4. sammanställning av val från låt 2. 

 
Diskussion 

Deltagarna var eniga om att denna låt uppfattades som känslosam och associerade den till orden 
värme, lugn och harmoni. De diskuterade att låten uppfattades som poppig och att den kändes som en 
ballad. Flera av dem använde ord som pojkig och smörig. Låten uppfattades som charmig av 
majoriteten av deltagarna och dessutom diskuterades ordet lugnt och mjukt där det påpekades att 
orden stod för samma mening. 
 
Deltagarna påpekade att valet av teckensnitt påverkades av färg- och formval då teckensnittet 
användes för att komplettera övriga element till ett samlat intryck som de associerade till musiken. 
De tyckte i slutändan att ett enkelt stilrent teckensnitt bättre kompletterade deras valda 
formkombinationer som mestadels var rundade former. De ville att teckensnittet skulle uppfattas som 
lätt. Låten beskrevs som mer mjuk än den första låten och att den upplevdes som positiv. Varmare och 
mer jordnära färger valdes bland deltagarna. 
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LÅT 3 
 

 
Figur 5. sammanställning av val från låt 3. 

 
Diskussion 

Samtliga deltagare uppfattade låten som känslosam. Vid vidare diskussion beskrevs det att låten 
kändes känslosam och ledsam, men ändå tuff och med mycket energi. I helhet fanns spridda tankar 
huruvida musiken var rockig eller poppig, men flera var av åsikten att duon kändes som ett pojkband.  
 
Deltagarna berättade att de upplevde låten som känslosam och ledsam och valde därför mer mörka 
och svala färger. De valde formkombinationer som representerade det de upplevde att sångaren kände 
och gick igenom i låten. De formkombinationer som valdes bestod av flera tunna streck nära varandra 
och upplevdes som röriga och ostrukturerade och deltagarna menade att de därmed förmedlade låtens 
känsla. Hälften av deltagarna sammankopplade de snirkliga och handskrivna teckensnitten med den 
känslighet låten förmedlade.  
 
Avslutning av workshop 1 
Avslutningsvis fick deltagarna först veta vilka som låg bakom musiken, dessutom visades ett fotografi 
upp av duon (Figur 1) för deltagarna för att se om deras åsikter eller tankar förändrades. Därefter 
ställdes några öppna avslutande frågor för att se om ett samlat intryck av musiken och duon kunde 
konstateras. 
 
När deltagarna fick se bilden på duon och sammankopplade den med deras låtar upplevde majoriteten 
att duon inte längre kändes som ett pojkband. Däremot fortsatte diskussionen om den pojkiga 
musikstilen, men det nämndes ändå att duon kändes vuxnare. Detta grundade de i att duons musik 
kändes mer känslosam än typisk pojkbandsmusik och att de raspiga rösterna ytterligare förstärkte 
denna känsla. Deltagarna uppfattade duon främst som poppiga och rockiga, men även att de drog lite 
åt countrystilen då de kopplade samman musiken med akustisk musik. 
 
Dock upplevde de att det hårda uttrycket duon förmedlade på bilden inte överensstämde med känslan i 
låtarna och musikstilen. För att mjuka upp duons hårda uttryck som förmedlades i fotografiet ansåg 
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deltagarna att duon borde valt bruna skinnjackor och därmed varmare färger. Detta för att förmedla 
samma känsla som deltagarna fann musiken. En annan kommentar var att duon borde vara lite mer 
känslosamma i sitt visuella uttryck då helhetsintrycket av dem inte stämde överens. Den generella 
uppfattningen var att duon uppfattades som musikkunniga och proffsiga. Åsikter om att duon 
upplevdes som omoderna kom upp vilket deltagarna kopplade samman med åsikter om att duons 
målgrupp förmodligen var en annan än dem själva. En annan kommentar var att deltagarna inte 
uppfattade att låtarna framfördes av samma artister då musikstilen upplevdes som spretig.  
 
4.2.2 Resultat av Workshopgrupp 2 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av de ord, färg- och formkombinationer, samt de 
teckensnitt som valts av deltagarna för respektive låt under workshop 2. 
 
LÅT 1 
 

 
Figur 6. sammanställning av val från låt 1. 

 
Diskussion 
Överlag tyckte deltagarna att den första låten upplevdes som rockig men att den även hade inslag av 
pop och country. Alla deltagare var överens om att låten uppfattades som pojkig och mindre manlig. 
De förklarade att uppfattningen grundades i att musiken kändes tuff och energifylld men att artisten 
inte riktigt nådde ända fram.  
 
Formkombinationerna valdes efter associationer till rock där deltagarna tänkte på trummor och 
gitarrsträngar. De ansåg även att låten upplevdes som enkel och rockig men ändå snäll. Stereotypiska 
färger som blått och grönt valdes då deltagarna associerade låten till pojkigt och unga män, samtidigt 
som jordnära färger även valdes. De flesta deltagare valde även färger som hade tyngd i sig då de 
ansåg att färgerna spelade an till det rockiga i låten. Teckensnitt valdes ut med tanke på det pojkiga 
intryck som låten gav. Deltagarna ansåg att låten upplevdes som enkel och därför valdes 
formkombinationer, teckensnitt och färger utefter det. Några deltagare kände även romantik för låten 
och upplevde en viss värme. 
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LÅT 2 
 

 
Figur 7. sammanställning av val från låt 2. 

 
Diskussion 
Majoriteten av deltagarna kopplade samman den andra låten med genren singer-songwriter med inslag 
av country och pop. Deltagarna var överens om att låten förmedlade harmoni, charmighet och värme. 
Ord som mjuk, spontan och känslosam lyftes även upp. 
 
Deltagarnas associationer till låten var relativt samlade för låt två, där majoriteten valde 
formkombinationer med mer mjuka former som upplevdes som mer organiska. En av anledningarna 
var att de inte ansåg denna låt lika hård som den första. Den här låten upplevdes som mer varm, mjuk 
och mysig och färger valdes därefter. Deltagarna associerade färgerna till orden och därmed valdes 
jordnära, dova och varma färger som spelade an till glöd och stränder. Åsikter om teckensnitt var 
något spritt. Generellt valdes teckensnitt för att tuffa till intrycket av låten som upplevdes som mjukt. 
Majoriteten valde därför ett snirkligt teckensnitt där en av deltagarna uttryckte att det associerades 
med havet och vågor. 
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LÅT 3 

 
Figur 8. sammanställning av val från låt 3. 

 
Diskussion 
Majoriteten upplevde genren till den tredje låten som singer-songwriter, men med inslag av pop och 
rock. Deltagarna var överens om att låten kändes känslosam och sammankopplade den med 
ledsamhet, mjukhet och vemod. Låten uppfattades även som energifull då vissa deltagare upplevde att 
låten byggdes upp ju längre de lyssnade på den. Ett annat ord som kom upp var smörigt vilket 
samtliga deltagare var eniga om att låten uppfattades som. 
 
Deltagarna upplevde låten som tung, dyster och komplicerad och valde formkombination utifrån de 
associationerna. Flera av deltagarna sammankopplade även låten med ungdomlighet och förfluten tid 
vilket bidrog till valet av formkombination. Teckensnitt som upplevdes som ungdomliga valdes och 
även de som uttryckte enkelhet då deltagarna ansåg att det återspeglade känslan i låten. Dessutom 
valdes tunga och jordade färger vilka deltagarna tyckte spelade an till låten som uppfattades som sval 
och pojkrockig.  
 
Avslutning av workshop 2 
Deltagarna var eniga om att fotografiet av duon inte riktigt stämde överens med den känsla som 
musiken förmedlade. Detta då fotografiet av duon uttryckte en hårdhet vilket deltagarna inte återfann i 
deras musik. De menade att musiken var något tuffare än vanlig pop men ändå inte levde upp till det 
intryck duon gav på fotografiet. Duon upplevdes som något pojkiga och snälla i både musik och dess 
utseende. Generellt uppfattade deltagarna medlemmarna i duon som charmiga, lite tuffa men ändå 
snälla och mjuka. Åsikter framfördes om att duons uttryck inte kändes äkta och att det kändes som att 
de försökte ställa in sig för mycket gentemot målgruppen. Deltagarna var eniga om att de trodde att 
duon skulle tjäna på att vara mer genuina och framhäva deras musikalitet. Det framkom att deltagarna 
ansåg det svårt att välja en genre då låtarna varierade i stil, ändå framfördes åsikter om att duon 
upplevdes som mer singer-songwriter och pop än rockiga. 
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4.2.3 Konklusion av de båda workshoparna 
När de båda gruppernas svar jämfördes med varandra framkom det att grupperna till stor del hade 
samma åsikter. Vid val av musikgenre ansåg workshopgrupp 1 att duon främst uppfattades som 
poppiga medan grupp 2 placerade duon i kategorin singer-songwriter. Gemensamt för grupperna var 
att de båda placerat duon som rockiga på andra plats. Det som kan utläsas av det svaret är att duon är 
ganska bred i sin genre men att de inte uppfattas som rockiga vid första anblick. Då duon i nuläget 
använder sig av ett hårt och mer rockigt visuellt uttryck kan det vara fördelaktigt att utgå från att 
återspegla även de andra genrerna i de grafiska uttrycken framöver. 
 
De båda grupperna associerade främst duons musik med ordet känslosamt, därefter valdes ord som 
varmt och mjukt, vilka följdes av pojkigt, charmigt, tufft och energifyllt. Flera av de populäraste 
orden härstammar och har koppling till duons värdeord (Bilaga 1). Detta kan ses som positivt då det 
betyder att duons önskade associationer återfinns i deras musik.  
 
Angående valet av färger framkom det att varma färger (se 2.6) var mest förekommande och då i 
nyanser av rött, gult och brunt (Figur 9) där även kalla färger (se 2.6) valdes. Detta är viktigt att ha i 
åtanke vid utformandet av de visuella elementen för att lyckas förmedla duons identitet. 
 

 
Figur 9. Varma färger på övre raden och Kalla färger. på undre raden. 
 
Generellt har fler rundade än kantade formkombinationer valts av grupperna (Figur 10). Detta grundas 
i att formkombinationerna från början delades in i tre kategorier, där en kategori bestod av rundade 
former, en annan bestod av de med en blandad form och till sist en kategori för mer kantiga och raka 
formkombinationer. Lärdomar av detta resultat visar på att de grafiska elementen bör inspireras av 
mer rundade former än kantiga och hårda. 
 

 
Figur 10. Rundade formkombinationer. 
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Vid val av teckensnitt framkom det att båda grupperna föredrog teckensnitt fem och tre (Figur 11). De 
i sig är väldigt olika i utseendet där teckensnitt fem är relativt rakt och enkelt medan teckensnitt tre är 
en script och kan påminna om handskriven text. På tredje och fjärde plats hittar vi teckensnitt tio och 
fyra, de båda har ett enkelt och rakt utseende där den ena är något fetare än den andra. I helhet kan vi 
förstå att grupperna föredrog ett något enklare och stilrenare teckensnitt.  

 
Figur 11. Workshopgruppernas val av teckensnitt för duons varumärkesidentitet 

 
Vid jämförelse av gruppernas svar till de öppna frågorna som ställdes på slutet av workshoparna kan 
flera likheter ses. Båda grupperna upplevde duon som pojkiga under tiden de lyssnade på alla tre 
låtarna vilket uttrycktes flera gånger av båda grupperna. När de väl fick se bilden av duon kom 
uppfattningen att ändras något då deltagarna fick en föreställning om duons ålder vilket fick dem att 
inse att duon var något äldre än pojkar. En annan likhet mellan grupperna som lyftes fram var åsikter 
om att bilden av duon inte ansågs representera dem och återspegla den uppfattning som deltagarna fått 
av duon. Grupperna uppfattade duon som mer mjuka och musikaliskt talangfulla än hårda och 
rockiga, även om de sågs som något tuffa. Därför ansågs det att ett mer känslosamt uttryck skulle 
gynna duon där de själva som musiker lyfts fram mer. Till sist bör det nämnas att båda grupperna 
upplevde de tre spelade låtarna som spretiga och att det därför var svårt att bestämma en specifik 
genre för dem. 
 

4.3 Visualisering av duons varumärkesidentitet 
Varumärkeselement kan ha en stor inverkan på målgruppen därför är det önskvärt att skapa element 
som ger målgruppen starka, positiva och unika associationer då de i sin tur bestämmer 
varumärkesimagen (se 2.4). Det är även viktigt att varumärkets identitet tillsammans med de grafiska 
elementen samspelar och kombineras på ett fördelaktigt sätt då de tillsammans är en bidragande grund 
till varumärkets associationer (se 2.4). 
 
Då duon redan har en framtagen logotyp och med hänsyn till det som fastställts tidigare är det viktigt 
att det grafiska uttryck som tas fram kompletterar logotypen. Duon vill bredda sitt varumärke (Bilaga 
1) och för att uppnå det är det fördelaktigt att ta fram element som kompletterar logotypen (se 2.5). 
Logotyper utgör varumärkets grund och är därför självklara element att utgå från vid grafisk 
formgivning. Då logotypen är en central del i varumärkets visuella identitet blir den därför 
automatiskt den självklara utgångspunkten när visuella element ska tas fram (se 2.5). Det kan vara 
svårt att skapa ett visuellt uttryck då det krävs att upplevelsen av det ses som konsekvent, men om det 
grafiska uttrycket ses som lyckat kan det användas för att öka kännedomen om varumärket (se 2.5). 
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Vid skapandet av det visuella uttrycket är det väsentligt att de visuella elementen och 
varumärkesstrategin upplevs sammanhängande. De visuella elementen bör samspela med varandra 
och dessutom bör ett konsekvent utseende och användande kunna upprätthållas över tid. De visuella 
elementen ska därför överensstämma med varumärkesidentiteten och gå i samma linje som företagets 
utveckling (se 2.5). Duons logotyp återfinns i två varianter vilka har använts varierande för olika 
ändamål (se 1.). Den logotyp som presenteras överst i bilden nedan (Figur 12) har författarna inte valt 
att jobba vidare med i designprocessen. Detta grundar sig i vad de tidigare workshoparna resulterade i 
och teorier om varumärkeselement. Det som framkom under workshoparna var att duons musikstil 
inte i huvudsak upplevdes som rockig, utan mer associerades till genrerna pop och singer-songwriter. 
Författarna anser att den övre logotypen symboliseras med musikgenren rock vilken då kan förmedla 
fel associationer till målgruppen och bli missvisande. Då varumärkeselement gärna ska uppfylla 
aspekten anpassningsbar för att vara ett lyckat element (se 2.5) motiverar även det urvalet av den 
versionen av logotypen som då inte kan representera duons varumärkesidentitet i helhet utan endast 
den rockiga sidan av dem. 
 
  

Figur 12. Duons Samlade logotyper, Övre raden visar ena versionen av duons logotyp undre raden 
visar logotypen som det grafiska uttrycket utgått från. 

 
 

5. Designprocessen 
Designprocessens samtliga steg grundades i den information som inhämtades i förstudien eftersom 
den förtydligade och gav en fördjupad inblick i hur duons varumärkesidentitet såg ut och definierades. 
I designprocessen användes Aspelunds designfaser; konceptfasen, undersökningsfasen och 
definitionsfasen, därav togs det fram ett flertal designförslag. Dessa värderades och sammanställdes 
till fyra slutgiltiga grafiska material vilka i sin tur utvärderades med hjälp av en enkätundersökning. 
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Resultatet gav information om hur väl de olika grafiska materialen uppnådde ett antal aspekter enligt 
duons primära målgrupp. 
 

5.1 Moodboards 
Designprocessen inleddes med utformandet av fyra stycken moodboards för att generera idéer och 
visualisera de åsikter som inhämtats från förstudien (se 2.11.1). För att få ytterligare inspiration 
användes Pinterest som utgångspunkt för val av bilder. Vid utformandet eftersträvades olikheter i 
respektive moodboard för att få mer variation där två av dem visualiserades som varmare och mjukare 
medan de andra två som aningen hårdare. Färger, former, bilder och teckensnitt valdes ut och 
kombinerades i respektive moodboard (Figur 10). När dessa var klara diskuterades resultatet och flera 
viktiga tankar lyftes fram. 
 

 

 
Figur 13. Moodboards. 

 

5.2 Analoga skisser 
De moodboards som tagits fram utgjorde en grund för det analoga skissandet som inledde 
formgivningen av olika element med syfte att komplettera logotypen (Figur 10). Skisserna togs även 
fram med förstudien i åtanke. Eftersom det under workshoparna framkom att ett mer mjukt och 
känslosamt uttryck upplevdes överensstämma bättre med duons musik och stil, togs delvis skisser 
fram med mer rundade former. Detta eftersom rundade former förmedlar positiva känslor som 
gemenskap och kärlek (se 2.8), valet av rundade element grundades även i att fler rundade än kantade 
formkombinationer valdes under workshoparna (se 4.2.3). Kantiga former kan dock användas för att 
skapa balans och samtidigt för att förmedla en känsla av professionalism (se 2.8) därför utforskades 
även förslag på kantiga element. 
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Geometriska former kan användas som grundelement för att bygga upp symboler och det utnyttjades 
vid skisseringen. Dessutom nyttjades symboler eftersom de kan förmedla en viss bestämd känsla för 
något då de från början har en överenskommen betydelse (se 2.7). Därför togs ett grafiskt element 
fram med rundade former med inspiration utifrån ljudhålet på en gitarr, vilket var önskvärt för att 
symbolisera duons musikaliska sida. Samma princip användes även för att skapa utseendet av ett 
annat element i form av en LP-skiva. Linjer och cirklar användes även i en annan skiss för att 
symbolisera gitarrhalsen med dess strängar och utvalda ackord, allt för att symbolisera en 
underliggande mening. 
 

 

 
Figur 14. Analoga skisser. 

 

5.2 Digitala skisser 
Varumärkeselement ska utmärka ett varumärke och göra det lätt att identifiera (se 2.5) och därför 
valdes vissa skisser ut som upplevdes återspegla duons identitet bäst. För att få en bättre bild av de 
skisserade formerna togs de vidare och digitaliserades i programmet Adobe Illustrator. 
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Efter illustreringen färglades elementen med färger utifrån en bestämd färgpalett. Valet av färger 
gjordes inte förrän de grafiska formerna illustrerats, detta eftersom att färg har en stor emotionell 
påverkan och kan ha inverkan på designern om färg väljs redan från början av designarbetet (se 2.6). 
Formerna bör kunna stå för sig själva då hjärnan allra först tar in former och sedan färger (se 2.6). 
 
Färgpaletten utgick dels från de befintliga två färger som återfinns i logotypen, en gul och en röd 
nyans, där dessa två färger definieras som färgpalettens grundfärger. Flera varma och jordnära toner 
valdes i workshoparna (se 4.2.3). Toner av röda nyanser uppfattas som varma och livliga och är även 
förknippade med kärlek och passion, medan gula toner symboliserar glädje (se 2.6). Med 
utgångspunkt i detta valdes en mörkare nyans av röd som går åt vinrött, samt en ljusare beige färg 
med inslag av gult, som ansågs harmonisera med grundfärgerna. Flertalet kallare färger i form av blåa 
nyanser valdes även i workshoparna (se 4.2.3). Eftersom blått ses som en kall färg men även kan 
uppfattas som respektfull (se 2.6) valdes en blå nyans också ut till färgpaletten för att komplettera de 
övriga varma färgnyanserna. En svart och vit färg valdes även in i färgpaletten då dessa ses som bra 
basfärger att bygga grunden av designen från. Svart kan ses som elegant och stilfull, medan vitt kan 
ses som ren och oskuldsfull (se 2.6). Kantiga former kan upplevas som kalla och oinbjudande om de 
används tillsammans med kallare färger (se 2.6). Fler varma toner valdes därför till färgpaletten för att 
möjliggöra användandet av ett kantigt grafiskt element eftersom varmare färger därmed kan mjuka 
upp intrycket av det. 
 
Färger bör dessutom väljas för att differentiera ett varumärke från dess 
konkurrenter och samtidigt återspegla hur ett varumärke önskas uppfattas 
(se 2.6), med detta i åtanke valdes även samtliga färger i färgpaletten ut 
(Figur 15). Dessutom bör färgkombinationen i sig vara tilltalande (se 2.6). 
Duon beskriver sig som jordnära och vill att deras varumärke ska 
uppfattas som varmt, glatt, energifyllt och samtidigt förmedla kvalitet i det 
de gör (Bilaga 1). De utvalda färgerna speglar därmed duons 
varumärkesidentitet (se 4.3). 

Figur 15. Färgpalett. 
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När de digitala skisserna till sist sammanställdes hade ett antal grafiska förslag tillkommit, totalt fanns 
tio digitaliserade grafiska element (Figur 16), utifrån dessa valdes fyra stycken ut genom att värdera 
dem utifrån aspekterna för val av varumärkeselement (se 2.5). 
 

 
Figur 16. Digitala Grafiska element. 
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Det finns sex aspekter att utgå från vid val av varumärkeselement, fem av dessa aspekter valdes att 
utgå ifrån vid värderingen av de grafiska elementen. Aspekten möjlig att skydda ansågs svår att 
bedöma i detta stadiet och valdes därför bort. Varje element bedömdes utifrån de fem aspekterna som 
i sin tur graderades i skalan, uppfyller helt, uppfyller till viss del och uppfyller ej. 
 
Tabell 1 
Utvärdering av de framtagna grafiska elementen utifrån de aspekter som bör styra valet av 
varumärkeselement. 
 

Element Minnesvärd Meningsfull Lätt att gilla  Överförbar  Anpassnings
bar 

1. Gitarrhals      

2. Solfjäder O X  X X 

3. Ackord X  O  O 

4. Gem  O    

5. Sol  X  X X 

6. LP-skiva O     

7. Ljudhål      

8. Ljudvåg  X O O X 

9. Ström O  O X O 

10. Fjäll  X  X X 

 
    = Uppfyller helt 

O = Uppfyller till viss del 

X = Uppfyller ej 

 
Vid val av de slutgiltiga fyra grafiska elementen togs även i beaktning att elementen skulle förstärka 
och återspegla varumärket samt om de hade en positiv inneboende symbolik (se 2.5). 
 
När färger och grafiska element fastställts inleddes nästa process med att finna rätt teckensnitt till de 
fyra olika förslagen. Det är viktigt att hitta rätt teckensnitt för varumärket då det kan användas för att 
promota och komplettera varumärket (se 2.10). Bilden av ett företag kan med rätt teckensnitt upplevas 
som enhetlig och samtidigt erhålla ett konsekvent visuellt uttryck som då återspeglar varumärkets 
personlighet. Dessutom är det vid val av teckensnitt viktigt att tänka på teckensnittens flexibilitet och 
läsbarhet (se 2.10). De tidigare workshoparna och den inledande studien som lyfte duons 
varumärkesidentitet lade grunden för val av teckensnitt. Vid formgivning av design är det fördelaktigt 
att använda tre olika teckensnitt då de kan lösa de flesta typografiska problem (se 2.10). Eftersom det 
material som tagits fram är digitalt har antikvor valts bort då de tunna linjerna och serifferna lätt kan 
försvinna på skärmar. Sans-seriffer har generellt inte lika tydliga växlingar mellan grund och hårstreck 
och inga seriffer vilket gör dem mer lättlästa digitalt samt i bildtexter och rubriker (se 2.10). 
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Totalt valdes tre sans-seriffer till varje grafiskt förslag. Tyngre och mer karaktäristiska teckensnitt 
används ofta för rubriker för att fånga uppmärksamhet (se 2.10). Teckensnitt kan dessutom förmedla 
en specifik känsla där böjda och runda teckensnitt har en mer positiv inverkan på betraktaren (se 
2.10). Till rubriker har därför rundade och mer mjuka teckensnitt valts för att förmedla ett snällare 
uttryck. Förutom val av teckensnitt för rubriker valdes även teckensnitt till varje förslag som passar 
för underrubriker och brödtext. Viktigt att tänka på vid val av brödtext är dess läsbarhet (se 2.10).  
 
Nedan presenteras de fyra framtagna grafiska uttrycken (Figur 17). Dessa visar en sammanställning 
av de olika beståndsdelar som ämnar återfinnas i det grafiska uttrycket. De har placerats på en vit 
bakgrund för att tydligt visualisera färgpaletten som tagits fram. 
 

 
Figur 17. De fyra samlade Grafiska uttrycken. 

 

5.3 Applicering 
De fyra utvalda grafiska uttrycken applicerades sedan på varsin mock-up för en hemsida med en 
tillhörande vinjett. En mock-ups uppgift är att visa på hur en produkt kan komma att se ut i framtiden 
och det är ett första steg vid framtagandet av en hemsida (se 2.11.2). Mock-ups möjliggör värdering 
och utveckling av produkten innan den färdigställs. En vinjett i sin tur är effektiv att använda eftersom 
både ljud och visuell grafik tillsammans kan hjälpa till att förmedla en viss personlighet (se 2.9). 
Visuell grafik är ett bra komplement till ljud då människor lägger mer uppmärksamhet till det visuella 
(se 2.9). 
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5.3.1 Hemsida 
Eftersom design uppfattas olika beroende på hur olika element utformas vad gäller placering, storlek, 
färg, balans och repetition (se 2.5) skapades en mall för hur de olika hemsidorna skulle layoutas. Detta 
utfördes med hjälp av wireframes (se 2.11.3) som användes som en visuell guide för hemsidornas 
uppbyggnad och visade på vilka beståndsdelar de skulle innehålla.  
 
Vid skapandet av hemsidorna fanns även målgruppen i åtanke. Den inkluderar äldre kvinnor vilka 
författarna utgick från uppskattar en enklare och mer lättnavigerad hemsida med grund i att de 
generellt inte är lika datorkunniga. Därför placerades menyn högt upp och med en tydlig design. 
Bilder användes även som visar på duons personlighet vilka samtidigt återspeglar deras 
varumärkesidentitet. Bilder är ett effektivt verktyg för att förmedla och inge en specifik känsla hos 
betraktaren. De grafiska elementen har placerats ut för att bibehålla ett konsekvent grafiskt uttryck. 
Dessutom grundade sig designen mycket på färgen svart för att ge ett mer stilfullt och elegant intryck 
(se 2.6). Nedan presenteras de fyra förslagen till hemsidorna (Figur 18).  
 

 

 
Figur 18. Hemsidor, Övre raden vänster: grafiskt uttryck 1, Övre raden höger: Grafiskt uttryck 2, Undre 
raden vänster: grafiskt uttryck 3, undre raden höger: grafiskt uttryck 4. 
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5.3.2 Vinjett 
Eftersom vinjetterna utformas med rörlig bild kan de ses som ett marknadsföringsverktyg som kan 
användas för att etablera en varumärkespersonlighet och även förstärka en identitet (se 2.9). För att få 
inspiration om hur vinjetter och intron kunde komponeras inleddes processen med research inom 
ämnet. Detta genom att titta på ett flertal Youtube-klipp innehållande vinjetter som intron och även 
tutorials på Youtube som förklarar hur man skapar effekter i Adobe-programmet After Effects. 
Vinjetterna skapades därefter genom att sätta de grafiska elementen och duons logotyp i rörelse.Vid 
skapandet av vinjetterna utgick författarna från ett antal mål som med fördel bör finnas i åtanke vid 
skapandet av rörlig grafik (se 2.9). Eftersom vinjetternas syfte är att skapa igenkänning av duons 
varumärke skapades de med logotypen i fokus. Detta uppnåddes med hjälp av hierarki på så vis att 
logotypen placerades i centralperspektiv, samtidigt som logotypen sattes i rörelse vilket gav den mest 
uppmärksamhet. 
 
Vinjetterna varar under maximalt tio sekunder. På grund av de korta sekvenserna är det viktigt att 
elementen är synliga och drar till sig uppmärksamhet, vilket kan förstärkas med hjälp av färg och 
grafiska element (se 2.9). Mönster och repetition av utvalda färger och element kan fånga 
målgruppens intresse och bibehålla det, samtidigt som specifika färgtoner kan återspegla en viss 
känsla. Eftersom de färgval som tidigare valts återspeglar duons identitet (se 5.2) användes dessa vid 
utformningen, där färgvalet även förstärker känslan av ett konsekvent varumärke. Ett annat önskvärt 
mål är att minska den tid det tar för åskådaren att förstå ett visst innehåll (se 2.9). Detta ämnar uppnås 
genom att i ett senare skede använda en musikslinga kopplad till duon tillsammans med den visuella 
grafiken, allt för att möjliggöra en snabbare uppfattning om vad respektive vinjett representerar. 
 

 
 
Figur 19. Vinjetter. Övre raden vänster: Grafiskt uttryck 1, Övre raden höger: Grafiskt uttryck 2, undre 
raden vänster: Grafiskt uttryck 3, undre raden höger: Grafiskt uttryck 4. 
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6. Utvärdering och analys 
I denna analys presenteras det resultat som utvärderingen gett av de olika grafiska materialen i form 
av ett flertal diagram. Utvärderingen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som 
publicerades på duons Facebooksida. Utvärderingsfrågorna har delats in och sammanställts utifrån tre 
olika teman. Det första temat består av tre frågor som berör hur väl det grafiska materialet återspeglar 
duons musikstil och hur de kopplas till olika musikgenrer. Det andra temat behandlar hur väl de olika 
grafiska materialen kopplas samman med duons värdeord och undersöks genom två olika frågor. 
Därefter följer det tredje temat vilket undersöker hur väl hemsidan och vinjetten för respektive 
grafiskt material samspelar med varandra visuellt. Om hemsidan och vinjetten samspelar visuellt med 
varandra innebär det att de tillsammans upplevs förmedla ett konsekvent uttryck, vilket är önskvärt (se 
2.1.5). Slutligen jämförs de olika temana i en analys. 
 

6.1 Musikens betydelse för det visuella 
I Figur 20 visas ett diagram över hur starkt respondenterna kopplar samman olika musikgenrer med de 
fyra grafiska materialen. För genrerna pop, rock och singer-songwriter ansåg 50% av respondenterna 
att materialen förmedlade genrerna mellan lite grann och ganska väl på värderingsskalan. Det som 
även går att tyda av Figur 20 är att de grafiska materialen för dessa genrer har en stor spridning där 
samtliga material har kopplats till inte alls men även till mycket starkt på värderingsskalan. Det finns 
dock inte någon statistisk signifikant skillnad mellan de olika materialen och genrerna. Däremot tyder 
figuren på att de fyra grafiska materialen inte anses återspegla genren country speciellt väl. 
 

 
Figur 20. Boxplotdiagram som visar hur starkt respondenterna kopplar samman respektive genre med 
de olika grafiska materialen. De färgade boxarna representerar 50% av respondenternas svar, medan 
den övre och undre kvartilen motsvarar 25% vardera. Det svarta horisontella strecket motsvarar 
medianvärdet för respektive genre och material. Den svarta punkten visar ett enstaka utstickande svar 
utanför det huvudsakliga spannet. 
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Boxplotdiagrammet nedan (Figur 21) presenterar en sammanställning av hur väl respondenterna ansåg 
att de olika grafiska materialen överensstämde med den känsla som tre av duons låtar förmedlade vid 
en separat bedömning av materialen. Det går att konstatera att ingen statistisk signifikant skillnad 
finns mellan de olika grafiska materialen och att spridningen av respondenternas svar i denna fråga 
var stor. Detta då samtliga material besvarats med både det högsta och minsta värdet, mycket starkt 
och inte alls. Diagrammet (Figur 21) tyder dock på att Grafiskt material 2 föredras framför Grafiskt 
material 1. Detta då 75% av svaren för Grafiskt material 2 sträcker sig mellan ett mittenvärde på 
värderingsskalan till mycket starkt. Samtidigt ansågs Grafiskt material 1 överensstämma med duons 
musik mellan lite grann och ganska väl på värderingsskalan. Grafiskt material 2 och 3 har ett högre 
antal svar mellan ganska väl och mycket starkt och resultatet kan därmed tyda på att dessa material 
överensstämmer bättre med känslan för duons musik. 
 

 
Figur 21. Boxplotdiagram som visar Hur väl respondenterna anser att hemsidan och vinjetten 
överensstämmer med känslan i duons låtar. 

 
Figur 22 visar respondenternas svar över vilket grafiskt material som de ansåg bäst överensstämde 
med duons musik, men denna gång efter att de fått ta del av samtliga material. Cirkeldiagrammet 
tyder på att Grafiskt material 2 bäst ansågs överensstämma med musiken, följt av Grafiskt material 3. 
Grafiskt material 4 var det material som sämst ansågs överensstämma med musiken. 
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Figur 22. Cirkeldiagram som visar vilket av de grafiska förslagen som respondenterna anser bäst 
överensstämmer med känslan i duons låtar. 

 
6.1.1 Konklusion av musikens betydelse för det visuella 
De genrer som målgruppen starkast kopplar till duon och deras musik, är främst singer-songwriter och 
pop, därefter följt av rock (se 4.2.3). För att bäst återspegla duons musik bör därför det grafiska 
materialet förmedla genrerna i denna ordning. Enligt Figur 20 finns ingen statistisk signifikant 
skillnad mellan de olika grafiska materialen och vilken genre de återspeglar bäst. Dock finns det 
enligt diagrammet en tendens till att samtliga material återspeglar genren country mindre än övriga 
genrer. 
 
Vid separat bedömning av respektive grafiskt material, kan det tydas av Figur 21 att Grafiskt material 
2 bättre återspeglar känslan i duons musik och detta styrks även av Figur 22. Detta då Figur 22 visar 
att Grafiskt material 2 överensstämmer bäst även vid en slutgiltig bedömning av samtliga material. I 
jämförelse mellan Figur 21 och 22 kan även Grafiskt material 3 ses som något starkare i detta tema än 
material 1 och 4.  
 

6.2 Associationer till värdeord 
För att få en uppfattning om hur målgruppen upplevde de olika grafiska materialen och vilka 
associationer de gav dem, fick respondenterna för varje grafiskt material välja ut de ord som de bäst 
ansåg stämde överens med respektive material. De fick välja bland elva ord, varav fem av dessa var 
duons värdeord. Av totalt 695 val, utgjordes 390 av duons värdeord och 305 av resterande valbara 
ord. De 390 rösterna fördelades enligt Figur 23 som visar en sammanställning över hur många 
respondenter som valt duons värdeord och spridningen av dessa för respektive material. Antalet val av 
respektive värdeord adderades för varje grafiskt material och motsvarade därmed tillsammans den 
poäng som respektive material erhållit.  
 
Grafiskt material 3 fick 107 poäng och var det material som flest kopplade till värdeorden. Grafiskt 
material 1 följde därefter med 106 poäng. Dessa två material överensstämde bättre med värdeorden än 
Grafiskt material 2 och 4 som fick färre poäng. Grafiskt material 2 erhöll 91 poäng och Grafiskt 
material 4, 86 poäng (Figur 23).  
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Figur 23. Stapeldiagram som visar vilka tre värdeord respondenterna främst anser stämmer överens 
med hemsidan och vinjetten och den känsla som de ger av duon. 

 
I slutet av enkäten då respondenterna fått ta del av samtliga fyra grafiska material fick de besvara 
frågan om vilket grafiskt material de ansåg bäst stämde överens med duons värdeord där orden 
presenterades i frågan. Detta för att samla respondenternas slutgiltiga intryck av de fyra grafiska 
materialen. Enligt Figur 23 visade det sig att Grafiskt material 3 bäst anspelade till duons värdeord tätt 
följt av Grafiskt material 2. Det kan utläsas att de andra förslagen inte ansågs leva upp till duons 
värdeord lika starkt.  
 

 
Figur 24. Cirkeldiagram som visar Vilket av de olika grafiska förslagen respondenterna tycker bäst 
stämmer överens med duons värdeord. 

 
6.2.1 Konklusion av associationer till värdeord 
Det kan det utläsas att Grafiskt material 3 bäst har uppnått kriterierna i de båda frågorna. Det visar att 
förslaget anses vara det grafiska material som bäst förmedlar rätt associationer med grund i duons 
värdeord. Därefter är det något tvetydigt huruvida Grafiskt material 2 eller Grafiskt material 1 är det 
förslag som bäst uppfyller rätt associationer. 
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Detta eftersom det finns en skillnad då Grafiskt material 1 erhöll 106 poäng medan Grafiskt material 2 
erhöll 91 poäng vid val av tre värdeord. Samtidigt favoriserades Grafiskt material 2 i frågan där duons 
värdeord presenterades (Figur 24). Tydligt är att Grafiskt material 4 hamnar långt efter de andra 
förslagen.  
 

6.3 Konsekvent användande 
Figur 25 visar en sammanställning över hur väl respondenterna ansåg att de grafiska materialen lyckas 
hålla ett konsekvent uttryck mellan hemsida och vinjett. Dessutom visualiseras hur väl de grafiska 
materialen står sig mot varandra. Det går inte att fastställa att det finns en statistisk signifikant skillnad 
mellan förslagen. Från Figur 25 kan det utläsas att Grafiskt material 1 och 3 erhåller färre låga röster 
än Grafiskt material 2 och 4. Grafiskt material 2 och 4 har även en större spridning av röster från inte 
alls till mycket starkt på värderingsskalan. Figur 25 tyder på att Grafiskt material 3 är det förslag som 
bäst lyckas hålla ett konsekvent uttryck mellan hemsidan och vinjetten visuellt. Detta då 75% av 
respondenterna lade sin röst mellan ganska väl och mycket starkt. Avvikande för Grafiskt material 3 
är dock att en person inte alls ansåg att hemsidan och vinjetten samspelade. Grafiskt material 1 i sin 
tur har också en samlad spridning av rösterna tillhörande den övre halvan men har en något större 
spridning än Grafiskt material 3. Detta då spridningen ligger vid mittenvärdet av värderingsskalan upp 
till mycket starkt. Medelvärdet för de fyra förslagen är dock det samma. Grafiskt material 2 och 4 kan 
ses vara de material som samspelar mindre bra mellan hemsidan och vinjetten. 
 

 
 
Figur 25. Boxplotdiagram som visar hur väl respondenterna anser att hemsidan och vinjetten 
samspelar med varandra visuellt. 
 

6.4 Jämförande analys 
Vid analys av de tre temana utmärker sig Grafiskt material 3 då det förslaget utifrån flest aspekter 
ansågs överensstämma med de önskade associationerna för duons varumärkesimage. Vad gäller 
musikens betydelse för det visuella ansåg respondenterna att Grafiskt material 2 var det som starkast 
kopplades till känslan i musiken. Detta grundar sig främst i de två senare frågorna eftersom fråga ett 
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inte gav någon tydlig indikation på att något material återspeglade en viss genre bättre än någon 
annan. 
 
När associationerna till värdeorden analyserades framkom det tydligt att Grafiskt material 3 bäst 
stämde överens med duons värdeord. Detta då förslaget fick högst poäng där respondenternas uppgift 
var att välja ut de ord vilka de ansåg spelade an till respektive grafiskt material på bästa sätt. Förslaget 
var tätt följt av Grafiskt material 1 i denna frågan. Dock kan det utläsas vid analys och jämförelse att 
respondenterna utifrån givna värdeord ansåg att Grafiskt material 3 bäst överensstämde med 
värdeorden. Varpå Grafiskt material 2 följde med signifikant högre procent än de resterande 
materialen. 
 
Utifrån det sista temat huruvida materialen ansågs konsekventa går det att antyda att Grafiskt material 
3 var det förslag som upplevdes som mest konsekvent när det kommer till sammanhållningen av 
visualiseringen för hemsidan och vinjetten. Dock ses även Grafiskt material 1 som mer konsekvent i 
jämförelse med de övriga två materialen. 
 
Grafiskt material 2 var det material som bäst stämde överens med associationerna vad gäller duons 
musikstil. Intressant att lyfta fram är att Grafiskt material 3 och 1 vid utvärdering av associationerna 
till duons värdeord inte skiljde sig märkvärt mellan varandra. Detta framkom vid jämförelse av de 
båda frågorna under samma tema. När respondenterna för respektive material valde bland de elva 
framtagna orden framkom det att Grafiskt material 1 fick märkbart fler poäng än Grafiskt material 2. 
Däremot då förslagen jämfördes med varandra och bedömdes av respondenterna utifrån duons givna 
värdeord, visade det sig att Grafiskt material 2 övervägande ansågs förmedla rätt associationer. Värt 
att nämna är att de båda utvärderingsfrågorna har en snarlik utformning, men trots detta genererade de 
olika svar. När respondenterna istället tilldelades duons värdeord ansågs Grafiskt material 2 tydligt 
återspegla dessa bättre än Grafiskt material 1. Dessa resultat motsäger varandra och därav kan det 
spekuleras i huruvida Grafiskt material 2 favoriserades över Grafiskt material 1 utifrån andra 
designaspekter.  
 
Angående det konsekventa förhållningssättet mellan hemsida och vinjett kan det antydas att Grafiskt 
material 1 ansågs som mer konsekvent än Grafiskt material 2. Grafiskt material 1 upplevdes även som 
det mest konsekventa materialet efter Grafiskt material 3, medan Grafiskt material 2 och 4 ansågs vara 
minst konsekventa. 
 
Överlag ansågs Grafiskt material 4 sämst återspegla de önskade associationerna för duons 
varumärkesimage. Detta då förslaget i samtliga teman ansågs överensstämma minst med 
associationerna. 
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7. Diskussion 
De fyra grafiska materialen analyseras ytterligare då det även bör diskuteras huruvida materialen 
stämmer överens med det teoretiska ramverket samt den information som förstudien gav. Slutligen 
diskuteras studiens olika beståndsdelar som exempelvis val av teorier och metoder, samt vilka 
aspekter som vägts in vid dessa val. 
 

7.1 Grafiskt Material 1 
Utifrån utvärderingen framkom det att Grafiskt material 1 ansågs varierande vad gäller de olika 
temafrågorna där det finns en otydlig uppfattning om materialet. Motsägande delar i designen kan 
vara en anledning till detta. Materialet upplevdes inte återspegla duons musikstil speciellt väl, vilket 
kan bero på att en övervägande del uppfattade designen som rockig. Detta kan grunda sig i 4.2.2 där 
det framkom att genren rock kopplades samman med kallare och mörkare färger med mer tyngd i sig. 
Eftersom svart är en mörk färg med mycket tyngd i sig kan detta eventuellt ha påverkat uppfattningen 
av designen i helhet till att sammankopplas mer med rock. De grafiska elementen utformades enligt 
4.2 där det framkom att duon främst associerades med runda former. Rundade former kan enligt 2.8 
sammankopplas med positiva känslor som gemenskap och kärlek. Det grafiska elementet hämtade 
även inspiration från en LP-skiva för att återkoppla till och symboliseras med musik. Denna symbolik 
kan även ha förstärkts i vinjettens design där det grafiska mönstret sattes i rörelse och roterade runt sin 
mittpunkt, precis som en LP-skiva gör. Eftersom en symbol kan inneha olika betydelser i olika 
sammanhang (se 2.7) kan detta ha gjort att designen istället sammankopplats med en retro-design. 
Den sammantagna designen utifrån dessa olika aspekter kan därför ha kopplats till en annan 
musikgenre än de menade. 
 
Det är tvetydigt huruvida materialet upplevdes återspegla duons värdeord, detta kan grunda sig i att 
designen för Grafiskt material 1 främst byggde på färgen svart som enligt 2.6 kan ses som stilfull men 
också mörk vilket i sig kan tala emot duons varumärkesidentitet då de vill förknippas med värme (se 
4.3). Dessutom användes endast en gul komplementfärg till denna design och därmed är det den enda 
färgen i designen som uppfattas som varm (se 2.6) vilket kan ha bidragit till ett kallare intryck. 
Vinjettens visuella uttryck i samband med den symbolik som uppstod till symbolen av LP-skivan kan 
ha gett en missvisande syn på duons identitet. Detta eftersom rörliga visuella presentationer tydligt 
och slagkraftigt kan förmedla mycket av personligheten för ett varumärke eller individer (se 2.9) 
 
Det grafiska materialet upplevdes som konsekvent, vilket kan bero på att de grafiska elementen 
användes flitigt vid utformningen och är i fokus i både hemsida och vinjett. Samtidigt behåller 
hemsida och vinjett samma färg, vilket kan ha bidragit till ett enhetligt intryck då det visuella 
uttrycket bör användas sammanhållande i samtliga medier för att upplevas som konsekvent (se 2.5). 
 

7.2 Grafiskt Material 2 
Det framkom under utvärderingen att Grafiskt material 2 var det material som bäst återspeglade duons 
musikstil, men materialet varierade i hur det upplevdes utifrån de övriga temafrågorna. Anledningen 
till att det upplevdes återspegla duons musikstil kan bero på de varma tonerna som använts vid 
utformningen av hemsidan. Hemsidan går i varmare toner som sepia och gult och innehåller även den 
röda versionen av logotypen. Eftersom workshopdeltagarna ansåg att varmare toner som rött, gult och 
brunt återspeglade duons musikstil (se 4.2.3) kan detta därmed ha bidragit till att material 2 bäst 
ansågs återspegla duons musikstil. Färgerna går i enlighet med duons musikstil, men inte formerna i 
det grafiska elementet som är kantigt. Detta motsäger det som framkom i workshoparna om att 
rundade former bäst ansågs återspegla duons musikstil (se 4.2.3). Trots detta ansågs material 2 främst 
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förmedla musikstilen vilket kan tyda på att Sherins teori som beskriver att färg är det som upptäcks 
först (se 2.5) stämmer i detta fall. Wheelers teori (se 2.6) talar däremot för att former är det som 
upptäcks först, men eftersom det framkom att det framtagna grafiska elementet inte återspeglade 
duons musikstil, kan det tyda på att Sherins teori stämmer bättre för denna studie. 
 
Det är aningen tvetydigt huruvida material 2 upplevdes återspegla duons värdeord. Färgerna kan som 
tidigare nämnts kopplas väl till duons musikstil. Färgerna kan även återspegla duons identitet då 
färgerna består av varma toner i bland annat rött och gult som kan förknippas med värme, livlighet 
och glädje (se 2.6) där färgen svart även används rikligt vilket kan upplevas som elegant och stilfullt 
(se 2.6). De varma tonerna kan därmed återspegla duons värdeord som innefattar värme energi och 
glädje och den svarta bakgrunden kan ge en känsla av stil och kvalitet. De grafiska elementen består 
av raka linjer vilka kan ge en antydan till en triangelform vilket kan ge en känsla av balans och 
professionalism (se 2.8). Detta i kombination med färgerna kan förhöja känslan av kvalitet. Raka 
vertikala linjer, vilka elementet innefattar, kan även sammankopplas med maskulinitet och aggression 
(se 2.8) och elementet frångår därmed duons identitet eftersom de vill förknippas med värme och 
glädje. Dessa delade betydelser i designen kan vara bidragande faktorer till att material 2 upplevdes 
tvetydigt. 
 
Utvärdering tyder på att Grafiskt material 2 ansågs vara ett av de material som upplevdes som minst 
konsekvent vad gäller samhörighet mellan hemsida och vinjett. Detta kan bero på att de utvalda 
färgerna och de grafiska elementen inte framkommer tydligt och inte återkommer tillräckligt ofta i 
hemsidans design. Samtidigt används inte logotypen i vinjetten i dess ursprungliga form utan 
visualiseras endast utifrån dess konturer. Eftersom logotypen är en central del i varumärkets visuella 
identitet (se 2.5) kan en visualisering på ett inkonsekvent sätt bidra till upplevelsen av ett mindre 
konsekvent uttryck. 
 

7.3 Grafiskt Material 3 
Utifrån utvärderingen framkom det att Grafiskt material 3 utmärkte sig mest positivt jämfört med de 
andra materialen vad gäller associationerna till duons varumärkesimage. Designen ansågs återspegla 
duons musikstil, dock inte lika starkt som Grafiskt material 2. Detta kan grunda sig i det 
återkommande användandet av en röd varm färg i hemsidan. Eftersom röda och varma toner 
associerades till duons musikstil (se 4.2.3) kan detta ha varit en bidragande faktor till att flera 
respondenter upplevde designen återspegla rätt musikstil. Singer-songwriter var en av de musikstilar 
som flest associerade till duons musik (se 4.2.3) varför utformningen och symboliken (se 2.7) av det 
grafiska elementet även kan ha främjat den kopplingen. Detta då det grafiska elementet symboliserar 
gitarrsträngar och ackord. 
 
Grafiskt material 3 ansågs ha starkast koppling till duons värdeord. Bland dessa återfinns orden 
värme, glädje och energi som kan ha återspeglats i den grundfärg som designen bygger på i hemsidan. 
Grundfärgen är en varm röd färg som kan förknippas med kärlek, livlighet och värme (se 2.6). 
Samtidigt återfinns den gula logotypen i denna design, både i hemsida och vinjett, där den gula färgen 
kan ha bidragit till att skapa rätt associationer eftersom den symboliserar glädje (se 2.6). 
 
Ytterligare en anledning till varför materialet uppfattats återspegla duons värdeord kan vara dess 
typografi. Detta då bilden av ett företag inte ses som enhetligt och konsekvent utan typografi som har 
en unik personlighet och god läsbarhet (se 2.10). Enligt 4.2.3 framkom det att duon kunde dra fördel 
av att använda sig av en script för att förmedla rätt associationer om sig själva, dessutom ansågs det 
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att en enkel och tydlig sans-serif skulle återspegla duons varumärkesidentitet. Grafiskt material 3 
använder sig av båda dessa typer av teckensnitt i sin design vilket kan ha haft en positiv inverkan på 
helhetsintrycket av designen och kan därmed ha bidragit till att förslaget ansetts återspegla duons 
värdeord bäst.  
 
Grafiskt material 3 använder sig av ett mönster vilket inspirerats av gitarrsträngar och ackord. Detta 
kan ha bidragit till att rätt associationer skapats då elementet kan ge en tydlig symbolisk mening där 
associationer kopplas tillbaka till duons verksamhet som musiker. Musik och instrumenten är något 
som förmodligen kommer att finnas en lång tid framöver och därför kan elementet med grund i 2.5 
ses som en hållbar design över tid. För att lyckas med de visuella elementen bör de väljas ut med 
grund i varumärkesidentiteten vilka går i linje med företagets utveckling (se 2.5), detta kan ses som en 
bidragande faktor till att Grafiskt material 3 favoriseras i de flesta temana. Då med grund i att 
materialets olika komponenter ansågs återspegla duons varumärkesidentitet på ett bra sätt. 
 
Materialet var även det förslag som upplevdes vara mest konsekvent vad gäller samhörigheten mellan 
hemsida och vinjett (se 6.3.1). Detta kan grunda sig i att de grafiska elementen är återkommande i 
båda medieplattformarna. I vinjetten har det framtagna grafiska elementet formgetts i samma gula ton 
som logotypen, detta kan ha bidragit till ett mer enhetligt intryck och gett känslan av att elementen hör 
samman (se 2.9). 
 

7.4 Grafiskt Material 4 
I den jämförande utvärderingen framkom det att Grafiskt material 4 inte stod sig bra mot de övriga 
materialen då det placerade sig sist i alla temafrågor. Detta kan ha berott på kombinationen av 
designens färger vilka bestod av en grund i svart tillsammans med en klar röd färg vilket i 
kombination med varandra kan uppfattas som rockigt (se 4.2). Då duon inte främst ansågs förmedla 
genren rock kan designen ha in gett fel intryck av duon (se 4.2). I utvärderingen framkom även att 
Grafiskt material 4 inte återspeglade duons värdeord speciellt bra något som kan grunda sig i att 
formspråket inte återspeglade duons identitet på bästa sätt då de vill uppfattas som glada och positiva. 
Formerna i designen byggde på runda cirklar vilket enligt 2.8 ses som positiva och enhetliga. 
Dessvärre är det oundvikligt att ta fram ett mönster utan att skapa en viss symbolik. Mönstrets 
kombination kan ha givit fel symbolik (se 2.7) vilket kan ha tolkats som universum och dess 
inneboende betydelser (se 4.2) istället för till duon och deras önskade associationer som artister. 
 
Då designen uppfattas olika beroende på hur olika element utformas vad gäller placering, storlek, 
färg, balans och repetitioner (se 2.5) kan helheten av formspråket ha upplevts annorlunda än den 
önskade uppfattningen. Dessutom bör ett varumärke hålla ett konsekvent visuellt uttryck för att stärka 
tydligheten av varumärket (se 2.5) något som Grafiskt material 4 inte ansågs lyckas med i 
utvärderingen. Detta kan bero på att den röda logotypen användes för hemsidan och den gula 
logotypen för vinjetten vilket kan ha skapat förvirring hos målgruppen och bidragit till ett minskat 
konsekvent visuellt uttryck. 
 

7.5 Teoretiskt ramverk 
Då studien ämnade att undersöka hur ett grafiskt uttryck för artister kan se ut inhämtades tidigare 
forskning om de ämnen som berörde detta. I detta fall skulle ett grafiskt uttryck formges med 
utgångspunkt från en redan bestämd logotyp vilket det var svårt att finna vetenskapliga teorier om. 
Vid research var det märkbart att det inte fanns speciellt mycket teorier om detta utan att det var en 
process som designers tog sig an utan metoder. Det går därför att ifrågasätta om designprocessen hade 
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kunnat se annorlunda ut om det funnits tidigare forskning inom det ämnet. Ett fåtal källor hittades 
dock som designprocessen kunde grundas på vid utformandet av kompletterande element till den 
befintliga logotypen. 
 
Eftersom upplevelsen av hemsidorna och vinjetterna även påverkades av bild, layout och ljud borde 
även teorier om detta ha inhämtats för att kunna grunda designen även på dessa aspekter. Detta då det 
vid utvärdering framkom att dessa aspekter hade stor inverkan på respondenternas uppfattning av 
designen. 
 

7.6 Metodval  
Den enda kontakten som har förts med duon som uppdragsgivare har skett via e-post och Skype. Detta 
är något som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet då mycket information kan gå förlorad med dessa 
kommunikationsmedel. Arvola (2014) menar att intervjuer via e-post inte ger några nyanser och att 
det är svårt att få djupare insikter med denna metod, därför hade ett fysiskt möte med duon varit att 
föredra. Eftersom författarnas uppfattning av duons varumärkesidentitet är av stor relevans för studien 
hade tillförlitligheten till studien kunnat öka om ett fysiskt möte ägt rum. Dock sågs ändå dessa 
kommunikationsmedel som de bästa för denna studie då fortlöpande kommunikation har kunnat 
erhållits vid behov för förtydliganden eller vid frågor. Detta hade förmodligen inte kunnat 
upprätthållits om en lång intervju gjorts i början av arbetet då en inte vill vara tidskrävande för den 
andra parten. 
 
Eftersom författarna önskade inhämta mer kunskap om huruvida ett visuellt uttryck kan kopplas 
samman med musik konstruerades två workshopar. Då det inte finns någon teori om hur metoden bör 
utformas är det svårt att säga om workshoparna utfördes på bästa sätt eller om de hade kunnat 
konstruerats på annat vis för att öka kunskaps samlandet. Då de formades i enlighet med studien och 
gav författarna den information de behövde ses metoden ändå som mycket effektiv. 
 
Deltagarna i första workshopen tillhörde inte duons primära målgrupp och var dessutom samtliga 
utbildade inom design och kommunikation vilket kan ha påverkat studiens validitet. Detta förbisågs 
eftersom den andra workshopen utgick utifrån rätt målgrupp och om resultatet från de båda 
workshoparna stämde överens skulle det ge en tydlig indikation på hur duon uppfattades. Detta 
eftersom det även sågs som främjande att väga in åsikter från kunniga inom området. Om åsikterna 
däremot var skilda avsågs den första workshopen att användas som en testomgång för att ge rum till 
förbättring för den andra workshopen. 
 
En ytterligare aspekt som kunde ha vägts in i workshoparna är användningen av symboler. Detta för 
att även få en uppfattning om hur respondenterna sammankopplar olika symboler med duons 
musikstil. Det hade kunnat bidra med en djupare förståelse för hur de grafiska elementen kunde ha 
formgetts. Detta eftersom det efter utvärdering av de grafiska materialen framkom att symboler var av 
stor betydelse för att skapa rätt associationer. 
 
Enligt Bryman (2008) har respondenterna rätt till att få information om deltagandet i undersökningen, 
vilket inkluderar studiens syfte och hur undersökningen kommer att gå till väga. Respondenterna ska 
även bli informerade om att deras deltagande är frivilligt och att de förblir anonyma i studien. Detta 
samtidigt som de ska informeras om att undersökningens innehåll endast ämnar användas i syfte för 
studien. Dessa aspekter användes och tillämpades vid workshoparna och vid enkätundersökningen. 
Vid workshoparna informerade moderatorerna respondenterna om att studien ämnar undersöka hur ett 
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grafiskt uttryck kan tas fram för två musikalartister för att stärka deras varumärke. Varpå upplägget 
för workshopen presenterades, där det även förklarades att deltagandet var frivilligt och att 
respondenterna skulle förbli anonyma i studien. 
 
Då studien ämnar undersöka hur ett grafiskt uttryck kan se ut för artister togs först ett antal visuella 
uttryck fram innan de applicerades på mock-ups av hemsidor och vinjetter. Värt att diskutera är 
huruvida designprocessen sett ut om de fyra grafiska uttrycken utvärderats separat en gång innan de 
placerats i ett andra sammanhang. Det med grund i att designen kanske uppfattas annorlunda på en 
mock-up eller i rörlig bild. En tidigare utvärdering hade kunnat gett indikationer på om de framtagna 
materialen i huvudsak och grund återspeglade duon på ett idealiskt sätt, om inte hade mindre 
justeringar till fördel kunnat utförts. Valet föll ändå på att applicera uttrycken på hemsida och vinjett 
innan utvärdering. Eftersom att det kan vara svårt för ett inte tränat design-öga att utvärdera 
teckensnitt, färger och mönster för sig själva än om de är satta i ett sammanhang vilket framkom från 
de tidigare workshoparna. Deltagarna uttryckte att de fann uppgiften något svår då de skulle välja ut 
olika grafiska element för sig. 
 
För att utvärdera de fyra framtagna grafiska uttrycken användes en kvantitativ metod i form av en 
enkät. Enkätundersökningen inleddes med ett textstycke där studiens syfte och författarna 
presenterades, detta för att förhålla sig till Brymans (2008) etiska aspekter. De enda personliga 
uppgifter som efterfrågades var kön och ålder för att kunna definiera den primära målgruppen. 
Enkäten skickades ut till duons primära målgrupp och resulterade i 55 användbara svar. Intressant att 
diskutera är huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om ett färre antal kvalitativa intervjuer gjorts 
istället. Detta eftersom mer utvecklade och fördjupade svar hade kunnat inhämtas med hjälp av den 
direkta kommunikation kvalitativa intervjuer innebär. Fördelen med möjligheten att samla in ett större 
antal svar vägde dock över då det även innebar att enkäten direkt nådde ut till rätt målgrupp eftersom 
den kunde publiceras på duons Facebook-sida. Dessa två faktorer ansågs bidra till att höja studiens 
trovärdighet. 
 
Totalt genererade enkäten 140 svar där 85 av dem uteslöts då de inte utgick från den primära 
målgruppen, kvar återstod då totalt 55 svar. Eftersom över hälften av deltagarna i 
enkätundersökningen föll bort kan den angivna målgruppen ifrågasättas. Det är något som kan ha 
påverkat undersökningens validitet eftersom dess syfte var att mäta uppfattningen om duon utifrån 
deras primära målgrupp. Dock blev inte detta utfallet eftersom det framkommit att den primära 
målgruppen kan behöva undersökas ytterligare och eventuellt justeras. Det kan därför ifrågasättas 
huruvida den verkliga målgruppen fick uttrycka sin åsikt och om det resultat som framkom kan ses 
som fullkomligt representativt för studiens syfte. Däremot kan det ifrågasättas om de insamlade 
svaren kan ha gett en skev bild av målgruppen med tanke på att enkäten publicerades på Facebook. 
Detta eftersom det är en digital plattform som generellt används mer av yngre än äldre. En annan 
aspekt att se på enkäten är att det framtagna grafiska materialet är tänkt att användas på digitala 
plattformar vilket då bör matcha den yngre delen av duons målgrupp eftersom de oftast integrerar mer 
digitalt. Med utgångspunkt i den fastställda primära målgruppen har dock enkätundersökningen nått ut 
till rätt respondenter. 
 
I enkäten begränsades respondenterna till att välja ut tre värdeord vilka de ansåg stämde överens med 
hemsidan, vinjetten och den känsla som de gav duon. Respondenterna manades att ta ställning till 
värdeorden då det inte fanns något alternativ för övriga åsikter. Det gick inte heller att stå över frågan 
då den var obligatorisk även om respondenterna inte fann något av värdeorden passande. Därmed kan 
sammanställningen av den frågans trovärdighet ifrågasättas. Dock hade det varit svårt att 
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sammanställa svaren om respondenterna själva fått skriva ord. Det kunde då ha genererat spridda svar 
som hade behövt tolkas för att därefter se om de överensstämde med varandra, vilket ansågs för 
tidskrävande för denna studie. Det hade även blivit en fråga om tolkning vilket alltid kan ifrågasättas. 
Om respondenterna istället fått möjlighet till att kryssa i en ruta som övrigt hade det inte bidragit med 
lika mycket då de specifika orden behövdes för att matcha mot duons fastställda värdeord. 
 

7.7 Förstudie & Designprocess: 
Under de båda workshoparna framkom det att deltagarna upplevde det något svårt att välja teckensnitt 
och färger. De menade att valet av teckensnitt påverkades mycket av de andra valen de tog som färger 
och formkombinationer. Deltagarna menade också att de inte kunde säga sig stå helt bakom valet av 
teckensnitt då de själva inte helt förstod varför de valt ett specifikt. Detta övervägdes vara en svår 
uppgift men togs vidare ändå då det var önskvärt att deltagarna skulle välja de olika elementen till att i 
helhet förmedla den känsla de fick av en specifik låt. Detta då författarnas uppgift var att ta fram ett 
gemensamt visuellt uttryck behövde även deltagarna under workshoparna agera utifrån den uppgiften. 
 
Då logotypen redan var framtagen kom den att påverka utformandet av det grafiska uttrycket (se 2.5). 
Eftersom logotypen redan återfanns i två grundfärger kom de att påverka framtagandet av färgpaletten 
eftersom komplementfärgerna fördelaktigt bör passa ihop med grundfärgerna. Dessutom kom 
logotypen att påverka urvalet av teckensnitt då det är väsentligt att helhetsintrycket upplevs 
sammanhängande, detta för att skapa passande, gemensamma associationer till duon.  
 
En annan aspekt att diskutera är huruvida valet av bilder på de fyra olika hemsidorna påverkade 
respondenterna så pass mycket att de tog över deras uppfattning om resten av designen. Detta 
eftersom bilderna förmedlade olika uttryck samtidigt som bilder generellt har stor påverkan på oss 
människor. Det går därför att spekuleras i huruvida de framtagna designelementen, vilka inkluderar 
färg, teckensnitt och grafiskt element, hade uppmärksammats mer vid utvärderingen om samma bild 
använts. Bilderna valdes dock ut med grund i att komplettera hela designen. 
 

7.8 Framtida studier 
Värt att undersöka vid framtida forskning för musikduon vore dess verkliga målgrupp. Detta för att 
grunda varumärkesbyggandet på helt korrekt data för att säkerställa att det som förmedlas om duon 
verkligen når ut till målgruppen. Intressant är då även att undersöka var målgruppen i dagsläget 
hämtar information om duon eftersom olika målgrupper ter sig olika.  
 
Då hälften av svaren från enkätundersökningen vid utvärderingen föll bort på grund av urvalet för den 
primära målgruppen kunde dessa svar inte tillgodoses. Det hade varit intressant att jämföra de svaren 
som föll bort mot de som studien erhöll. Detta för att få en förståelse om huruvida de olika 
målgrupperna skulle uppfatta de grafiska materialen lika eller olika.  
 
Värt att forska vidare i kan vara hur uppfattningen av de grafiska materialen påverkats av hemsidornas 
applicering på mock-ups. Detta designval medförde att interaktion med hemsidorna inte var möjlig. 
För att få en bättre uppfattning om utformningen och designens kvalitet kan även denna aspekt 
undersökas. Vidare forskning skulle därmed kunna innebära att testa de olika hemsidorna i en mer 
utförlig prototyp där interaktion möjliggjorts. I och med detta skulle även designens 
användarvänlighet och kvalitet kunna bedömas. 
 
Vidare forskning i detta ämne skulle kunna vara att fastställa duons position på marknaden. Med hjälp 
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av en positionering kan duons styrkor och utmärkande egenskaper identifieras, vilka även bör 
återspeglas i designen för att utmärka och särskilja duon från sina konkurrenter. 
 
 

8. Slutsats 
Studiens syfte är att undersöka hur ett grafiskt uttryck kan formges för en musikduo för att stärka 
deras varumärke. Detta eftersträvas för att möjliggöra ett konsekvent användande av duons grafiska 
uttryck i utvalda medie-plattformar för att på så vis stärka deras varumärkesimage. Inledningsvis 
bidrog förstudien med kunskap och underlag där det framkom att duons varumärkesimage inte 
återspeglade deras varumärkesidentitet då den upplevdes för hård och tuff. För att förmedla rätt 
associationer till duons identitet och musikstil framkom det att det grafiska uttrycket bör bygga på 
varma färger och rundade former för att återkoppla till deras värdeord. Vid utformandet av 
varumärkeselementen framkom det att de element som tydligt kopplades samman med någon form av 
symbolik bäst uppnådde de olika aspekterna för val av varumärkeselement. Detta innebär att 
uppfattningen av elementens form inte endast bygger på att de måste vara rundade för att ge rätt 
associationer utan att de även styrs av symbolik. Vid utvärdering applicerades de fyra grafiska 
uttrycken på varsitt grafiskt material bestående av en hemsida och en vinjett och då framkom det att 
Grafiskt material 3 bäst överensstämde med duons önskade associationer för deras varumärkesimage.  
Ett flertal designbeslut har haft inverkan på detta, däribland användandet av varma toner vilket 
framkommit återspeglar duons värdeord och identitet. Dessutom dras slutsatsen att det grafiska 
elementets symbolik har lyckats med att återspegla duons musikstil. Förutom detta kan slutsatsen dras 
att det grafiska materialet upplevdes vara mest konsekvent, vilket grundas på det återkommande 
grafiska elementet och att det formgetts i samma gula ton som logotypen. Utifrån detta kan slutsatsen 
dras att vid formgivning av ett grafiskt uttryck till artister bör användandet av färger, former och inte 
minst symbolik tas i beaktning. Dessa byggstenar bör dessutom återspegla artistens 
varumärkesidentitet och bidra till upplevelsen av ett konsekvent intryck för att skapa rätt 
associationer. 
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Bilaga 1. Inledande studie 
 
intervjufrågor och svar 
Undersökningen och dess syfte presenterades muntligt vid ett Skype-samtal med en av medlemmarna 
i ett tidigare skede av studien. De intervjufrågor som skickades till duon, samt deras svar presenteras 
nedan.  
 
Intervjufrågor  
Genom att ni svarar på dessa intervjufrågorna godkänner ni även att era fullständiga namn får 
användas i studien.  
  
Vad förde er samman från början?  
Musikalen Rock Of Ages på Chinateatern 2013. Bruno spelade Drew, Peter Stacee Jaxx 
  
Har ni några värdeord som ni står för och kan identifiera er med? Nämn gärna några. 
Kvalitét, Spontanitet, Glädje, Värme, Alla människors lika värde, Medmänsklighet 
 
Vad vill ni förmedla med er musik? 
Glädje, energi, värme, känslor av alla slag. Beröra helt enkelt. 
  
Vad är det som gör att ert samarbete fungerar bra? 
Samma musiksmak i grunden, gillar när musik är “på riktigt”. Vi är olika på rätt sätt, kompletterar 
varandra bra musikaliskt och som personer.  
  
Vad anser ni utmärker er som duo? 
Humorn, vi skojar mycket med varandra och publiken. opretentiösa. men med hög kvalitét på 
framförandet när vi väl spelar och sjunger. 
  
Vad har ni för mål och planer för framtiden som duo? 
Fortsätta turnéra och göra ny musik. Arenaturné som duo. Etablera oss på allvar i Sverige och norden. 
Blanda detta med att göra musikaler etc. 
  
Vilka musikgenrer identifierar ni er med och vad tänker ni på att satsa på i framtiden? 
Rock, Pop, Country, Singer-Songwriter 
  
Hur vill ni att er målgrupp ska uppfatta  er? 
Som trevliga och jordnära personer som har väldigt kul tillsammans! 
  
Vet ni hur er målgrupp ser ut? 
Övervägande del kvinnor från 30 och uppåt på FB. På spotify är det 60%-40% kvinna-man 
  
Finns det några som ni anser är era konkurrenter? 
Vi tänker inte så. Får mer inspiration från andra vi tycker är bra! 
  
Var hämtar ni inspiration? (andra artister, platser, musik m.m) 
Överallt. I Nashville var det lätt att hitta inspiration. Familjen är en stor inspirationskälla.Vi får 
mycket inspiration genom att spela live.  
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Hur jobbar ni med sociala medier idag? (Strategiskt) 
Brukar inte lägga ut mer än en sak per dag, så man inte tröttar ut folk.. Om det är något viktigt så 
lägger vi ut det framåt kvällen då fler är online. Brukar fråga saker i texten, så att fler kommenterar 
och delar. 
  
Har ni tänkt något på utformningen av tidigare grafiskt material, exempelvis stil på videoklipp, 
bilder och liknande? 
Nej inte direkt, vi kör på magkänsla och försöker vara så spontana och jordnära som det går.. 
  
Om ni skulle pitcha in er nya platta vad skulle ni säga då? 
Vet inte riktigt.. det lämnar vi till er..  
 
Ikonen för ert nysläppta album, som även används för er turné, är det en logotyp ni vill utgå 
ifrån eller hör den ihop med turnén. Hur tänker ni om den? 
Den är framtagen både för turné och skivan, så det är något vi tänkt behålla. Den är designad av 
Fredika Åkermark på my street 
  
Skulle ni vilja att vi gjorde en ny logotyp att bygga den grafiska profilen runt? 
Om ni vill vara kreativa för ert exemensjobb så får ni gärna testa, men vi gillar den logga vi har, så det 
är ingen garanti att vi vill använda en ny logga “på riktigt” 
  
Till sist, om du Peter var ett djur vilket skulle du vara?  
En katt 
  
Om du Bruno var ett djur vilket skulle du vara? 
Elefant   
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Bilaga 2. Svarsformulär workshop 
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