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Sammanfattning 

Denna studie syftar att undersöka hur en svensk inkubators statiska logotyp skulle kunna 

animeras utifrån dess varumärkes värdeord; inspirerande, inkluderande och utvecklande. 

Dessutom syftar den att identifiera hur en animation av en logotyp påverkar tolkningen av en 

verksamhets varumärke. Genom att använda sig av metoden forskning genom design har en 

animerad logotyp tagits fram åt verksamheten East Sweden Game. En förstudie utfördes för 

att få grepp om verksamheten och därefter följde en designprocess i fem steg. Först 

identifierades ytterligare information om verksamheten för att sedan skissa koncept i 

storyboards. Därefter animerades de mest lovande koncepten till utkast som efteråt 

värderades av East Sweden Game och Fishy Minds. Efter värderingen färdigställdes de två 

mest lovande animationerna och validerades genom en kvantitativ studie samt en 

kompletterande kvalitativ studie. Resultaten från studierna visade att ett av förslagen, 

“Kontrollen” som kan ses nedan, utmärkte sig och ansågs av respondenterna representera 

värdeorden och verksamheten bättre. Båda animationerna ansågs också av en majoritet 

tillföra något positivt för East Sweden Games varumärke.

 



Abstract 

This study aims to investigate how a Swedish incubator's static logotype could be animated 

based on the brand key values; inspiring, inclusive and developing. In addition, it aims to 

identify how an animation of a logo affects the interpretation of a business’ brand. Using the 

approach of research through design, an animated logotype has been developed for East 

Sweden Game. A preliminary study was performed to understand the business followed by a 

design process in five steps. Firstly, further information about the business was identified. 

Then the sketching of concepts in storyboard format began. Subsequently, the most 

promising concepts were animated into drafts were that were evaluated by Eastern Sweden 

Game and Fishy Minds. After the evaluation, the two most promising animations were 

completed and validated by a quantitative study and a complementary qualitative study. The 

results from these studies showed that one of the suggestions, "Controller" which can be seen 

below, distinguished itself according to the answers provided by the respondents, giving a 

better representation of key values and East Sweden Game. Both animations were also 

considered by a majority to add positive values to the East Sweden Game brand. 
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1. Inledning 

Vår värld skiftar allt mer från det traditionella tryckta mediet till en digital och skärmbaserad 

kommunikation (Medoff & Kaye 2017). Denna digitala kommunikation för med sig nya 

möjligheter för varumärken att uttrycka sig på. Logotyp, som är ett varumärkeselement, 

användas för att ge företag en identitet till sin produkt, tjänst eller marknadsföring och kan 

därmed öka möjligheten för målgruppen att identifiera och minnas företaget (NE 2018a; NE 

2018b). Ett sätt att särskilja och ge minnesvärdhet till logotyper i denna allt mer digitaliserade 

värld är att berika dem med animation (Chen & Han 2013). Detta kan leda till att ett ökat 

mervärde skapas hos logotypen men har nackdelen att endast kunna visas i medier som 

hemsidor, reklamfilm samt i introduktioner till film och spel med möjlighet att visa rörelse. 

Animerade logotyper är numera ytterligare ett verktyg att ta till när företag vill sticka ut som 

avsändare (Wheeler 2013).  

 

East Sweden Game (hädanefter även kallat ESG eller verksamheten) är en inkubator baserad 

i Linköping som erbjuder ett utrymme för utvecklare och entreprenörer inom digitala 

upplevelser att byta idéer, få rådgivning, hjälp med finansiering och nå ett brett 

branschnätverk (East Sweden Game 2018). ESG är en icke vinstdrivande verksamhet vars 

mål är att främja, etablera och få fler att ta del av vad spelvärlden kan erbjuda i Östergötland. 

De vill dessutom skapa Sveriges bästa spelcommunity. East Sweden Games logotyp används 

idag i deras kommunikation i digitala medier, bland annat på Facebook och på deras 

webbsida. I sina filmer använder ESG en uttoning på sin logotyp, men den har i dagsläget 

inte någon animation. Genom att använda och applicera forskning genom design kommer 

denna kandidatuppsats undersöka och ge förslag hur East Sweden Games logotyp kan 

animeras för att förstärka vad deras varumärke kommunicerar. 

1.1 Problemformulering 

East Sweden Game saknar idag animerad logotyp samtidigt som de är verksamma i en 

bransch nära förknippat med både rörelse och animerade logotyper. En animerad logotyp 

skulle bidra till att berika företagets kommunikation och hjälpa logotypen bli mer 

minnesvärd. För att uppnå detta behöver logotypen animeras på ett sätt som stämmer överens 

med East Sweden Games etablerade grafiska riktlinjer, deras kärnvärden, vision och 

varumärke. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en svensk inkubators statiska logotyp skulle 

kunna animeras utifrån dess varumärkes värdeord. Syftet är dessutom att identifiera 

potentiella förändringar i målgruppens tolkning av varumärket efter att en sådan animering 

appliceras. 

 

För att svara på syftet kommer följande två frågeställningar användas.  

- Hur kan animationen på en logotyp se ut för att kommunicera värdeorden 

inspirerande, inkluderande och utvecklande på bästa sätt? 

- Hur påverkar en animation av en verksamhets logotyp tolkningen av dess varumärke? 

1.3 Avgränsningar 

Denna kandidatuppsats är begränsad till att skapa en animerad version av East Sweden 

Games nuvarande logotyp. Inget försök kommer att göras för att utveckla en ny, eller en 

annorlunda version av logotypen i fråga.   
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Varumärke 

När en animerad version av en logotyp ska skapas är det viktigt att tänka på verksamhetens 

varumärke och positionering för att förmedla rätt känsla. Ett varumärke är enligt American 

Marketing Association (AMA) ett namn, term, tecken, symbol, en design eller en 

kombination av dessa. Vid skapandet av ett sådant element bildas även ett varumärke. Många 

anser dock att skapandet av ett varumärke kräver att det, bland annat, har väckt 

uppmärksamhet, har ett rykte och har varit framträdande på marknaden (Keller, Apéria & 

Georgson 2012). 

 

Enligt Wheeler (2013) har varumärken tre primära funktioner; att guida konsumenten bland 

produkter, försäkra konsumenten att det är av hög kvalité samt att engagera konsumenten. 

Varumärke kan också ses som en produkt, en personlighet, värderingar och en plats i 

konsumentens sinne (Roy & Banerjee 2008). 

2.1.1 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet är det företaget erbjuder till sina konsumenter, vilket exempelvis kan 

vara värderingar, egenskaper, fördelar, reflektioner, personlighet, differentiering varumärket 

innehar. Med andra ord är varumärkesidentitet det företaget vill ska kopplas till sitt 

varumärke (Roy & Banerjee 2008). 

 

Wheeler (2013) menar att varumärkesidentitet är greppbart och tilltalar sinnena. Du kan röra 

det, se det, höra det, hålla det och se det röra sig. Varumärkesidentitet kopplar samman olika 

element till ett system som förmedlar igenkänning, ökar differentiering och gör idéer 

tillgängliga. 

2.1.2 Positionering 

Varumärkespositionering berör den handling som sker när ett företags image och erbjudande 

designas för att uppta en värdefull och tydlig plats i konsumentens minne. Målet är att få 

konsumenten att positionera företaget i sin medvetenhet så att de sedan skapar önskvärda 

associationer till företaget (Keller, Apéria & Georgson 2012). 
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Uggla (2006) menar att det finns fyra frågor företag bör ställa sig när något ska positioneras: 

- För vad ska erbjudandet positioneras? I den frågan ingår det att kolla de behov och 

önskningar som en viss produkt eller tjänst ska tillfredsställa. 

- För vem ska erbjudandet positioneras? Här kollar man vilken målgrupp som 

erbjudandet bör positioneras mot, exempelvis gamla, unga eller religiösa.  

- För vilket tillfälle ska produkten positioneras? Med andra ord när det passar att 

använda produkten. 

- Vad ska produkten positioneras i förhållande till? Här undersöks vad finns det för 

potentiella konkurrenter.  

 

Med hjälp av särskiljande och likställande associationer kan ett företag erhålla en stark 

position på marknaden. Särskiljande associationer (eller POD:ar från engelskans points of 

difference) är de utmärkande egenskaper ett varumärke förfogar över som konsumenten 

associerar till ett varumärke. Egenskaperna ska i slutändan övertyga konsumenten att de inte 

kan få ut samma sak från ett konkurrerande varumärke (Keller, Apéria & Georgson 2012). 

Keller et al. (2012) förklarar vidare att likställande associationer (eller POP:ar från 

engelskans points of parity) är istället de associationer ett varumärke delar med konkurrenter 

som konsumenten anser vara nödvändiga för en produkt eller tjänst. 

2.3 Logotyp 

Att förstå och gå in på grunden av vad en logotyp faktiskt är och vilka dess 

användningsområden anses vara är viktigt för denna rapport eftersom flera av logotypens 

komponenter måste föras vidare till den animerade versionen. Milton Glaser, intervjuad av 

Hardy (2011), menar att en logotyp är en bild eller en serie ord som försöker representera en 

institution eller individ på ett symboliskt sätt. Logotyper kan vara namn, eller abstrakta 

symboler, men gemensamt för alla uttryck är att den visuellt ska representera ett varumärke. 

En logotyp är ett av de mest använda varumärkeselementen idag och har som roll att koppla 

och kommunicera ett varumärke mellan företag och konsument (Chen & Han 2013). Om den 

är effektiv är det ett av de viktigaste sätten för ett företag att utmärka sig på marknaden. En 

av logotypens kärnfunktioner är att underlätta kommunikationen samt att upphöja, identifiera 

och sprida företagets varumärke (Chen & Han 2013). 
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Keller (et al. 2012) menar vidare att en logotyp även spelar stor roll för att bilda 

varumärkesvärde och öka ett varumärkes medvetenhet, och minnesvärdhet genom att vara en 

grafisk symbol eller text som är lätt att känna igen.  

 

Om en logotyp behöver modifieras borde processen börja med att undersöka företagets 

image, dess riktning, identifiera målet med logotypen och undersöka vilka restriktioner som 

finns (Henderson & Cote 1998). 

2.4 Rörlig grafik 

Rörlig grafik, en term som kommer från engelskans motion graphics, är ett samlingsnamn för 

en fortlöpande sekvens av animerade grafiska element som utspelar sig över tid (Barnes 

2016) och berör rapportens basala process. Dess huvudsakliga mål är dessutom att kreativt 

och effektiv kommunicera ett meddelande till betraktaren. Kang (1999) menar att arbete med 

rörliga element gör det nödvändigt att ha en förståelse för rörelsedynamik och dessutom att 

använda sig av timing, rytm och övergångar. Inom animation kan timing beskrivas som när 

en viss händelse inträffar i olika tidsintervaller (Williams 2009). När man exempelvis släpper 

en studsboll blir timingen varje gång bollen träffar golvet. Den regelbundna, återkommande 

rörelsen i ett händelseförlopp kan kallas rytm, något som också bör tas i beaktning vid 

skapandet av rörlig grafik (Dan 2011; NE 2018c). Övergångar ett sätt att skifta mellan två 

scener eller bilder (Penner 2011). För att rörlig grafik ska övertyga betraktaren behöver den 

dessutom se ut som om den följer fysikens lagar, vilket bland annat kan simuleras genom att 

använda sig av easing (Crook & Beare 2016). Tekniken innebär konkret att det förekommer 

en tröghet vid start eller stopp hos en rörelse, exempelvis när ett objekt sjunker till ro istället 

för att plötsligt stanna tvärt. Crook & Beare (2016) menar även att hastigheten också påverkar 

uppfattningen, långsamma objekt ses som tunga och snabba som objekt som om de är 

energifulla. 

2.5 Animerad logotyp 

Eftersom en central del av rapporten behandlar animationen av en logotyp är det relevant att 

titta närmare på teori kring hur animation kan och bör utgå från en statisk logotyp. Detta är ett 

sätt att höja ett varumärke och ge det en klarare identitet (Chen & Han 2013). Animerade 

logotyper ger dessutom en stor fördel när varumärket ska expandera till nya medier genom att 

de når ut till fler konsumenter och därmed får ett utökat kommersiellt intresse. 
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Wheeler (2013) menar att rörelse måste stödja essensen och meningen bakom identitet och 

inte trivialisera den. Den bästa effekten uppnås av en logotyp vars animationseffekt är 

konsekvent med hur den statiska logotypen uppfattas (Brasel & Hagtvedt 2015). Wheeler 

(2013) skriver vidare att animationen bör stödja varumärket, kommunicera dess personlighet 

samt att rytm, hastighet och övergångar bör definiera stämningen och den känslomässiga 

laddning som finns i logotypen. Animationen bör även utgå från den redan inarbetade rörelse 

som finns i en statisk logotyp och den bör berätta en historia som utgår från dramaturgiska 

principer. 

 

Enligt Kang (1999) har en animerad logotyp potentialen att vara engagerande och estetiskt 

tilltalande så länge sju kvaliteter hålls i åtanke under skapandets gång. Kang menar att en 

animerad logotyp bör vara särpräglad, synlig, användbar, minnesvärd, universell, hållbar och 

tidlös. 
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3. Metod 

Efter en förstudie, som involverade att intervjua de drivande bakom East Sweden Game samt 

en omvärldsanalys, kommer en designprocess inledas för att besvara rapportens 

frågeställningar. Denna process kommer innebära att producera storyboards och utifrån dem 

ta fram fyra utkast. De bästa två av dessa utkast kommer utvecklas vidare och sedan värderas 

i en kvalitativ intervju med ESG där det lämpligaste konceptet ska väljas ut. Till sist kommer 

en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning genomföras av de valda koncepten för att 

sedan analysera resultatet och utvärdera hur det uppfattades. 

3.1 Förstudie 

För att få en stadig grund att basera designprocessen utifrån behöver vi förstå verksamhetens 

varumärkesidentitet för att kunna hitta de associationer som East Sweden Game vill ska 

kopplas till deras varumärke (se 2.1.1). Därför ska en förstudie genomföras som kommer 

börja med att hålla en semistrukturerad intervju med de som driver verksamheten East 

Sweden Game. Att träffas och hålla intervjun öga mot öga kommer ge ett bättre 

konversationsflöde och kommer öka möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Med intervjun skall en tydligare bild införskaffas av vilka likställande associationer 

verksamheten har med andra företag och organisationer. East Sweden Games potentiella 

särskiljande associationerna som skulle kunna få dem att sticka ut från andra inkubatorer kan 

sedan identifieras (2.1.2). 

 

I anslutning till denna inledande intervju kommer en omvärldsanalys göras med 

verksamheten ESG som utgångspunkt vilket syftar att få mer kunskap om deras plats på 

marknaden. Genomförandet av omvärldsanalysen innebär granskning av olika animerade 

logotyper samt att se hur andra inkubatorer använder sina logotyper och undersöka ifall de är 

animerade eller inte. Syftet med denna analys är att få en tydlig inblick i hur företag, 

verksamma inom samma bransch som ESG, använder sig av animerade logotyper samt förstå 

hur pass animerade inkubatorbranschens logotyper är runt om i världen. Nio stycken 

inkubatorer från Sverige samt nio olika inkubatorer utanför Sveriges gränser ska väljas ut för 

att undersökas ifall de har använt sig av en animerad logotyp. Resultatet kommer slutligen 

visualiseras i en tabell. 
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3.2 Designprocess 

Genom att kombinera kunskap från teori (2.1–2.5) samt våra befintliga kunskaper om grafiskt 

formgivande kommer ett antal designförslag skapas från att följa en designprocess. Denna 

designprocess med fem faser definieras och skapas, med viss modifikation, utifrån Aspelunds 

(2015) designprocess för att passa kandidatuppsatsens art. 

3.2.1 Identifikation 

Identifikationsfasen har som syfte att samla information om East Sweden Game. En 

undersökning i form av en workshop och en kompletterande intervju ska göras med de 

drivande personerna bakom East Sweden Game för att se vilka värdeord de starkast kopplar 

till sin logotyp. De kommer under processen bli uppmuntrade att resonera kring sina val och 

ordens koppling till verksamheten. Ytterligare en semistrukturerad intervju ska hållas med 

skaparen bakom East Sweden Games grafiska profil för att få mer information om logotypen 

och tankarna bakom deras grafiska profil. 

3.2.2 Skiss och konceptgenerering  

I denna fas kommer fokus ligga på att alstra olika idéer eller koncept till hur verksamhetens 

logotyp skulle kunna animeras. Brainstormingsessioner, skissande samt skapande av 

storyboards är lämpliga metoder som kommer användas för att visualisera rörlig animation på 

papper och skapa ett flertal koncept. En storyboard kan beskrivas som ett scenario illustrerat 

med bilder vilket är ett bra sätt att visa den vision man vill förmedla (Arvola 2014). En 

storyboard består av fyrkantiga paneler som berättar något visuellt istället för att använda ord. 

Det är lättare att göra ändringar och processen blir mer tidseffektiv när animationen inte 

behöver korrigeras i efterhand (Priebe 2009). Enligt Crook och Beare (2016) bör storyboard 

visa vilka objekt som ska röra på sig i varje bildruta samt hur de ska göra det. Att få ner ett 

större antal olika idéer på papper anses vara en bra början för att komma igång med det 

praktiska designarbetet. 

3.2.3 Animationsutkast 

I animationsutkastsfasen kommer fyra koncept med störst potential väljas ut från den 

föregående fasen och konkretiseras till animationsutkast. Utkasten kommer vara rörlig grafik 

och använda sig av styrkorna i det mediet (se 2.4). Dessa utkast ska vara tillräckligt 
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utarbetade för att sedan kunna värderas och jämföras med varandra i 3.2.4. Antalet utkast 

anses vara realistiskt eftersom animering ofta kan vara tidskrävande. 

3.2.4 Undersökning & värderande 

De fyra koncepten kommer i denna fas visas för East Sweden Game under ett möte med 

målet att få nya värdefulla åsikter och idéer från dem. Deras åsikter skall ge insikt i vilket 

utkast de föredrar och vilken riktning de anser vara bäst lämpad för animationen. Även 

medverkande från animationsstudion Fishy Minds i Linköping kommer ge återkoppling 

under ett möte med mål att få veta hur animationerna kan förbättras samt att identifiera de två 

animationer med högst potential. Efter dessa möten skall ett urval på två animationer utföras, 

främst baserat på East Sweden Games kommentarer. Att gå ut och prata med East Sweden 

Game och Fishy Mind anses vara viktigt i designprocessen eftersom de kan ge nya perspektiv 

på animationerna samt hur de skulle kunna förbättras. 

3.2.5 Färdigställande 

De två animationerna från urvalet (se 3.2.4) kommer färdigställas så att de kompletta 

animationerna ska kunna valideras (3.3). De ändringar som ska appliceras på animationerna 

kommer utgå från de återkopplingar som mottogs av East Sweden Game och Fishy Minds. 

3.3 Valideringsprocess 

För att ta reda på vilken animation av logotypen som bäst besvarar på rapportens 

frågeställningar kommer en kvantitativ studie i form av en enkät genomföras. I anslutning till 

enkäten skall även en kompletterande kvalitativ studie utföras med liknande frågor för att få 

mer djupgående tankar bakom svaren.  

3.3.1 Kvantitativ studie  

Att använda en kvantitativ studie för att kunna värdera designprocessens två färdigställda 

designförslag valdes eftersom den kan nå många personer och därmed ge en övergripande 

bild av åsikterna kring dessa förslag. Datainsamlingen i studien kommer att använda sig av en 

digital enkät som skickas till respondenter tillhörande målgruppen som verksamheten East 

Sweden Game riktar sig till. Ett digitalt format anses vara mest lämpligt genom sin möjlighet 

att nå ett stort antal personer på kort tid. Målet med studien kommer vara att undersöka vilken 

logotyp som de tillfrågade anser kommunicerar värdeorden “inspirerande”, “inkluderande” 
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och “utvecklande” tydligast samt ge underlag för att kunna besvara den andra 

frågeställningen; ifall respondenterna ansåg att en animation av en verksamhets logotyp 

påverkar tolkningen av dess varumärke. 

 

Enkäten kommer skickas ut i våra kontaktnät via Slack och Facebook vilket innebär att det 

inte kommer finnas någon kontroll över vem som väljer att svara. Creswell (2009) influerade 

dock valet att definiera en målgrupp och därför kommer enkäten endast acceptera svar från 

personer inom åldrarna 18–40 år. Enkäten kommer att skapas med verktyget Google Forms. 

Bell (2014) menar att enkäten bör prövas i ett pilottest innan den publiceras, därför kommer 

enkäten att testas på tre personer för att säkerhetsställa dess effektivitet och genomförbarhet. 

3.3.2 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie ska genomföras med semistrukturerade intervjuer. För att skapa en 

givande intervju kommer studiens bakgrund klargöras (Creswell 2009). Frågorna i den 

kvalitativa studien syftar att besvara båda frågeställningarna och urvalet av intervjudeltagare 

kommer baseras på hens erfarenhet av design och koppling till spel för att kunna ge relevanta 

och konstruktiva data. Frågorna kommer vara så öppna som möjligt för att uppmuntra 

intervjudeltagaren att prata fritt kring intervjufrågorna och inte leda dem till ett specifikt svar. 

Frågorna kommer likna dem i enkäten, med intervjuerna hoppas vi istället få en fördjupad 

förståelse bakom svaren från enkäten och kommer därför komplettera enkäten. Genom att 

göra anteckningar under intervjun samt att efter samtycke spela in konversationen kommer 

data samlas in.  

3.4 Resultat och analys av studierna 

En analys av den kvantitativa och kvalitativa studien kommer utföras i två delar. Först ska 

svaren från de bägge studierna samlas in och analyseras för att se vilken logotyp som de 

tillfrågade anser kommunicerar värdeorden “inspirerande”, “inkluderande” och 

“utvecklande” tydligast. Därefter kommer även den data som behandlar hur 

animationskoncepten påverkar East Sweden Games varumärke att analyseras. I bägge fall 

kommer insamlade data sammanställas, sorteras och göras redo för bearbetning. Resultaten 

från både den kvantitativa och kvalitativa studien kommer tillsammans ge en helhet med 

kvantitativa siffror som kan förklaras med de mer djupgående kvalitativa intervjusvaren. I 
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sorterad kvantitativa data kommer uppfattningen om de två animationerna att jämföras med 

varandra och skillnader kommer göras tydligare genom att visualisera data i grafer.  

 

En tolkning kommer därefter ske av dessa resulterande grafer och data. Därefter kommer 

resultatet från den efterföljande kvalitativa studien behandlas för att tydliggöra det 

kvantitativa resultatet och ge möjliga förklaringar till varför data ser ut som den gör genom 

kopplingar till teori och egna reflektioner (Creswell 2009). Eftersom intervjun kommer ha 

öppna frågor är det tänkt att svaren ska sorteras efter teman, perspektiv och grupperas i 

textsegment. Creswell (2009) menar även att det är en oundviklighet att vi kommer börja 

analysera intervjusvaren redan efter att intervjun har genomförts eftersom svaren börjar 

processas och egna reflektioner kommer göras.   
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4 Förstudie 

Förstudien genomfördes i två delar och inleddes med att först intervjua verksamheten East 

Sweden Game. Därefter gjordes även en omvärldsanalys.  

4.1 Intervju 

Förstudien inleddes med att intervjua en av de tre drivande krafterna bakom verksamheten i 

en semistrukturerad intervju (se bilaga 1). Under intervjun förklarades vår process och frågor 

kring verksamheten och deras arbete fick utrymme att ställas. Utifrån intervjun kunde 

information om East Sweden Game, deras vision, målgrupp och konkurrenter identifieras 

vilket i sin tur hjälpte till att formulera rapportens syfte. Dessutom fick vi i samband med 

intervjun tillgång till kompletterande material som dokumenterade mer om East Sweden 

Games vision samt deras grafiska profil. 

4.1.1 Verksamhet 

East Sweden Game är ett community och utrymme för utvecklare och entreprenörer som vill 

vara eller är verksamma inom spel och digitala upplevelser (East Sweden Game 2018). 

Verksamheten erbjuder en plats för möten, kunskapsutbyte och spelproduktion där 

medlemmar har möjlighet att få rådgivning, tillgång till ett brett branschnätverk och hjälp 

med finansiering. Detta är med andra ord East Sweden Games varumärkesidentitet (2.1.1).  

4.1.2 Vision 

Från intervjun klargjordes även East Sweden Games vision att skapa Sveriges bästa 

spelcommunity. De är en icke vinstdrivande organisation och de har som vision att främja 

och etablera spelutveckling i Östergötland samt få fler att förstå värdet med teknologi, 

kunskap och metoder från spelvärlden. De vill genom sitt arbete ge ett bredare perspektiv på 

vad spelutveckling betyder, även för dem som inte är insatta i spelutveckling eller deras 

verksamhet. De är väl medvetna att detta inte är en enkel uppgift eftersom regionen inte 

riktigt klarar att behålla och locka till sig den kompetens som behövs i dagsläget. 

4.1.3 Målgrupp 

Den primära målgruppen anser de vara spelutvecklare och digitala kreatörer vilket innefattar 

roller som musiker, grafiker, illustratörer och UX-designers. En sekundär målgrupp är 
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spelintresserade samt personer i kringliggande branscher som använder sig av samma 

kompetenser som för spelutveckling. Just nu är de som är på plats på ESG i medelåldern 

kring 25–30 men åldersmässigt är det en spridd skara mellan 18 och 40 år. Majoriteten av 

dessa är män vilket ESG menar beror på hur det ser ut idag bland spelintresserade men de 

betonar att verksamheten är öppen för alla och har inte mer fokus på en viss ålder eller kön. 

Verksamheten enda egentliga restriktion är att de geografiskt är bara baserade i Linköping. 

4.1.4 Konkurrenter och samarbeten 

De organisationer som konkurrerar med ESG är andra inkubatorer runt om i Sverige. Några 

av de största är Stockholmsbaserade Sting, Luleåbaserade Arctic Business Incubator, 

Malmöbaserade Minc samt The Game Incubator i Göteborg och Skövde. ESG vill inte riktigt 

se dessa som konkurrenter utan mer som samarbetspartners de regelbundet hjälper och 

kommunicerar med. Ett ytterligare samarbete är det ESG har med Svenska 

Dataspelsbranschen, en övergripande branschorganisation som fokuserar och talar för 

spelbranschens intressen. 

4.2 Omvärldsanalys 

I den efterföljande omvärldsanalysen gjordes en undersökning av företag och organisationer i 

branscher som liknar East Sweden Games verksamhet: spel- och techbolagsinkubatorer. 

Undersökningens syfte var att titta närmare på företagens logotyper och ifall de var 

animerade eller inte. 

 

Logotyper hos organisationer som opererar inom inkubatorbranschen bedömdes utifrån hur 

pass animerade deras logotyp var och kategoriseras efter: “ingen animation”, “viss 

animation”, eller “animerad”. “Ingen animation” tyder på att logotypen inte använde sig av 

någon animation medan “Viss animation” innefattar att logotypen genomför en enklare 

animation där hela logotypen tonas in eller har använt sig av andra enklare övergångar där 

logotypen håller sig fast och odynamisk. “Animerad” visar på så sätt logotyper där tid har 

lagts ner för att hitta en rörelse som passar in med det övergripande varumärket. Deras 

geografiska läge noterades även. Inkubatorerna valdes slumpmässigt ut för att få ett stickprov 

av inkubatorbranschen. Resultatet visualiserades i Tabell 1. 
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Tabell 1: Tabellen visar hur pass animerade ett urval av inkubatorers logotyper är.  

Av de inkubatorer runt om i världen med i urvalet, hade ungefär hälften animerade logotyper, 

men bara en tredjedel (6 st.) hade en som var helt animerad (Tabell 1). Separerar man 

resultatet mellan Sverige och resten av världen syns en klar skillnad mellan dem. Sverige 

hade ett mindre antal animerade logotyper medan övriga världen hade fler. Antalet logotyper 

som hade en viss animation var lika medan Sverige hade ett högre antal logotyper utan 

animation. 

 

Resultatet visar att animerade logotyper inte är vanligt förekommande hos inkubatorer i 

Sverige. Om East Sweden Game skulle använda sig av en animerad logotyp skulle de 

utmärka sig jämfört med andra verksamma inom samma område och därmed skaffa sig en 

särskiljande egenskap, en POD, till sitt varumärke (se 2.1.2). 
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5 Designprocess 

5.1 Identifikation 

5.1.1 Workshop och intervju med East Sweden Game 

Under ett tillfälle hölls en workshop med två av East Sweden Games tre drivande själar 

Carolina och Tomas i syfte att fastställa vilka värdeord som var mest viktiga för 

verksamheten. som i sin tur kunde främja utvecklingen av logotypens animation. Inför denna 

workshop togs värdeord fram från den initiala intervjun som hölls med ESG i förstudien (se 

4.1) och tillsammans några fler positiva värdeord som kom från en kortare 

brainstormingsession bildades en lista på tjugo värdeord som skrevs på lappar. Alla tjugo 

lappar (se bilaga 3) med värdeord placerades vid tillfället ut framför Carolina och Tomas och 

de ombads rangordna och diskutera deras tankeprocess. Under processen valde de att byta ut 

“individuellt” och “hårt” och istället lägga till “legitimitet/kvalité” och “inspirerande”. 

Slutligen valde de ut och rangordnade de fem viktigaste värdeorden som beskrev deras 

varumärke. 

 

På första plats placerade de “inspirerande”, ett ord som de kände kunde slås ihop med 

“nyfikenhet”. Att animationen och deras uttryck ska vara inspirerande var en självklarhet 

enligt Carolina och Tomas eftersom de ville att folk skulle bli nyfikna och tycka att ESG är 

något coolt, spännande och inbjudande. Om detta värdeord skulle lyftas fram i animationen 

menade båda att fler utanför deras primära målgrupp (se 4.1.3) skulle kunna tänkas bli 

intresserade och på så sätt öka verksamhetens igenkänningsbarhet. 

 

På andra plats placerade de “utvecklande”, ett brett ord som de ansåg beskriva ESG på bra 

sätt. Istället för ord som community, samhörighet, samarbete, stöttande och skapande menade 

de att “utvecklande” representerade alla dessa ord på ett bra sätt och beskrev East Sweden 

Games verksamhet på ett passande sätt. 

 

Det tredje ordet i rangordningen som valdes var “inkludering”. Carolina och Tomas menade 

att informationsutbytet inom verksamheten ESG är mindre hierarkiskt och sker från alla håll. 

Nya idéer har lika mycket värde, var de än kommer ifrån och därmed menar de att ordet är en 

bra beskrivning för hur arbetsmiljön är på ESG. 
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“Legitimitet” och “Kvalité” hamnade på en delad fjärde plats. Logotypen och animeringen 

bör enligt Carolina och Tomas se professionell ut för att förmedla rätt budskap om att 

verksamheten är bra på det dem gör. Utan en känsla av legitimitet och kvalitet förlorar 

mottagaren förtroendet för East Sweden Game som därmed även riskerar att förlora 

mottagarens intresse.  

 

Som femte och sista ord valdes “Bredda perspektivet”. Spelbranschen är nästan bara 

fokuserad på att underhålla, men det finns även andra syften med digitala upplevelser eller 

visualiseringar. ESG vill visa att spelteknik kan användas för mer än bara spel och för att 

göra spel behövs mer än bara programmering. 

5.1.2 Intervju med logotypskaparen 

 
Figur 1. East Sweden Games statiska logotyp. 

Från den intervjun som hölls med logotypens skapare, Emil Svedin, kunde vi utröna att 

logotypen var skapad för att vara lekfull, ha en enkel form och att den utgick från linjer (se 

Figur 1). Stilmässigt var konsensus mellan Emil och ESG att inte använda en gradient eller 

skuggning utan att designen skulle vara mer platt som en typisk logotyp ofta är. Typografiskt 

användes en sans-serif där bokstäverna rundades av och klacken på “a” och seriffen på “m” 

togs bort för få en mer kompakt ordbild. Den rundade formen stärker dessutom lekfullheten 

och får texten att se ut som den slingrar sig från spelkontrollen som bildar G:et. 
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Stilen från logotypen användes även i skapandet av ett antal mönster och ikoner. Tanken var 

att logotypen skulle ha en spelassociation men som inte var för tydlig. När det kommer till 

färg valde Emil att använda lila eftersom han ansåg att den kändes teknisk och samtidigt 

genusneutral. För att öka kontrasten i logotypen använde han sig av en kompletterande gul 

färg för text och detaljer.   

5.2 Skiss och konceptgenerering 

Utifrån de fem topplacerade värdeorden som Carolina och Tomas rangordnade (se 5.1.1) 

valde vi att arbeta vidare med de tre högst rankade orden “inspirerande”, “inkluderande” och 

“utvecklande”. Detta ökade vår möjlighet att skapa tydligare animationer av logotypen som 

speglar värdeorden och på så sätt undvika en plottrig visuell upplevelse. Logotypen behöver 

därför vara effektiv för att fungera bra i kommunikation med målgruppen (se 2.3). När 

konceptidéerna genererades låg känslan av den statiska logotypen samt varumärkets identitet 

i fokus. Det var alltså viktigt vid skissandet att animationen av logotypen skulle representera 

East Sweden Games verksamhet, deras värdeord samt deras varumärkesidentitet (5.1.1; 

4.1.1). Logotypens stämning och känslomässiga laddning bör även definieras korrekt av 

animationens rytm, hastighet och övergångar (2.5). I våra skisser av den animerade logotypen 

höll vi dessutom i åtanke att den borde vara särpräglad, synlig, användbar, minnesvärd, 

universell, hållbar och tidlös (se 2.5). 

 

Efter skissning med penna och papper kunde vi generera ett flertal potentiella idéer som 

diskuteras i förhållande till värdeorden och sedan utvecklas till storyboardskisser för att bättre 

visa konceptens animation. Åtta storyboards utvecklades sedan vidare till att innefatta mer 

detaljer. Vid skapandet av storyboards användes olika visuella indikeringar på hur objekt och 

text skulle röra på sig i varje ruta för att förstå animationens rörelse enligt 3.2.2. 

  



18 

 

5.2.1 Storyboards 

 
Figur 2. Storyboard av konceptet “Explosion”. 

Explosion  

Tanken bakom “Explosion”-konceptet var att visa hur East Sweden Game samlar kreativa 

och kunniga människor, en slags energi, i ruta ett (se Figur 2). När den väl är fylld spricker 

kuben av denna kreativitet. Vi ville få fram en liknelse till att “tänka utanför boxen”, vad som 

kan hända när man samlar allt på ett ställe samt visa fördelarna att arbeta med inkubatorer. 

Den energi som åker ut tillsammans med ett antal representerande ikoner av verksamheten, 

transformeras sedan till logotypen för att göra en tydlig koppling mellan denna energi och 

ESG. Animationen ansågs vara utvecklande eftersom det är något som byggs upp och 

dessutom inspirerande eftersom den känns unik från andra animerade logotyper. 
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Figur 3. Storyboard av konceptet “Transform”. 

Transform  

Målet med detta koncept var att genom olika transformationer visa upp olika saker som vi 

ansåg kännetecknade East Sweden Games verksamhet. Dessa skulle visas upp en i taget och 

använda snabba övergångar för att slutligen transformeras till ESG:s logotyp som skulle bli 

en sammanfattning av vad de gör. Animationen ansågs representera utvecklande i sin 

transformation mellan ikoner och logotyp. 

 
Figur 4. Storyboard av konceptet “Alla tillsammans”. 

Alla tillsammans  

Konceptet “Alla tillsammans” visar värdeordet utvecklande genom att ett antal cirklar 

förvandlas till symboler och tillbaka för att sedan gå ihop och skapa East Sweden Games 
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logotyp. Denna animation fortsätter med att bokstäverna i logotypen skjuts fram på sidorna 

från cirkeln och rörelsen fortsätter med East Sweden som kommer in mot mitten. Med detta 

koncept var det viktigt att något växer fram genom att ett antal ikoner möts i mitten och 

skapar logotypen. Detta är tänkt att visa att East Sweden Game är summan av ikonernas 

betydelse. 

 

 
Figur 5. Storyboard konceptet “Tetrisen”. 

Tetrisen  

Med sina likheter till “Kontrollen” hade “Tetrisen” som koncept ett större fokus på spel med 

flera liknelser som framhävs. Spelkontrollen eller G:ets introduktion i början samt hur “East 

Sweden” träder in som i det klassiska spelet Tetris, skapat av ryssen Alekséj Leonídovitj 

Pázjitnov 1984 är de liknelser som tydligt lyfts fram (Paul 2009). 
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Figur 6. Storyboard av konceptet “Skissa in”. 

Skissa in  

Idéen kom ifrån hur spel börjar med skisser. På samma sätt skulle komponenterna i logotypen 

en efter en ritas in med blyertsliknande streck för att sedan fyllas i och bli den färdiga 

logotypen. Den var tänkt att vara kort och inspirerande och att i och med något fylls i så kan 

man se det som “utvecklande”. 

 

 
Figur 7. Storyboard av konceptet “High-five”. 

High -five  

Denna idé försöker visa teamwork och fokusera på värdeordet “inkluderande” genom att ta 

fram logotypen genom en high-five. Den var tänkt att vara oväntad och rolig samtidigt som 
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den visar på framgång och samarbete som gesten ofta används för att uttrycka. Ett antal 

ikoner visas innan handklappen för att visa verksamhetens bredd, att det inte bara involverar 

programmering för att skapa spel. 

 

 
Figur 8. Storyboard av konceptet “Sladd” 

Sladd  

I “Sladd” åker ett antal band formade för att påminna om sladdar in i bild. De åker efter en 

mjukt kurvad bana och bildar ett antal ikoner relaterade till verksamheten. Därefter knyts 

ikonerna upp och banden fortsätter att åka isär från mitten längs en bana för att därefter gå 

tillsammans igen och bilda verksamhetens logotyp. Att samma linjer förvandlas till ikoner 

och sedan går samman för att bilda logotypen var tänkt att representera de olika kompetenser 

i spelutveckling och samtidigt visa hur verksamheten är inkluderande. 
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Figur 9. Storyboard av konceptet “Kontrollen”. 

Kontrollen  

Med “Kontrollen” ligger “G” eller kontroll-symbolen i fokus för att framhäva det 

karaktäristiska i logotypen och utifrån den skapa logotypen i en snabbare rörelse där 

kontrollen “utvecklar” ordet “Game” samtidigt som “East Sweden” en och en tonas in 

underifrån för att få en smidig och effektiv rörelse som inte tar ut på tiden. Eftersom det är en 

neutral och enkel animation kan den ses som inkluderande då den är lättare att ta in och förstå 

då det inte händer lika mycket. Detta koncept inspirerades av “Tetrisen”-storyboarden (se 

Figur 5) för hur ordet “Game” skapas. Här tonas istället “East Sweden” in på ett mjukare sätt 

för att passa in bättre i ett koncept där kontrollen ska vara fokus. 

5.3 Animationsutkast 

Av de åtta koncepten plockade vi ut de fyra stycken med störst potential: “Kontrollen”, 

“High-five”, “Sladd” och “Explosion”. Valet av de fyra animationerna baserades på den 

begränsade tiden som fanns, ifall de var genomförbara med den befintliga kompetensen inom 

After Effects samt för att få fram en tillräckligt varierad uppsättning av animationer. 

“Explosion” och “High-five” var de som ansågs vara mer annorlunda än andra inkubatorers 

animerade logotyper som stötts på, detta var ett medvetet val för att få en bättre bredd på 

animationerna. Att presentera fyra liknande animationer som knappt skiljde sig från varandra 

ansågs vara kontraproduktivt för värderingen. Ambitionen var därför att de fyra förslagen 

skulle variera från varandra för att ge nyttigare feedback under värderingen. 
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Vi arbetade vidare utifrån våra storyboards där vi nu utvecklade enkla animationer som 

kunde ge oss en bild av hur de koncepten såg ut i rörelse. Att jobba med animation i 

mjukvaran Adobe After Effects gav oss möjlighet att etablera animationens detaljer med 

relevanta verktyg för rörlig grafik som timing och rytm för att skapa en behaglig animation 

(se 2.4). De resulterande utkasten kan ses nedan. 

 
Figur 10. Bildrutor från utkastet “Kontrollen”. 

I det första utkastet “Kontrollen” (se Figur 10) ritas först en handkontroll in som sedan 

roteras för att bilda bokstaven “G”. Från bokstaven “G” kommer resterande bokstäver i ordet 

“Game” fram samtidigt som “East Sweden” tonas fram och åker uppåt från bakom “GAME”. 

Detta utkast var en av de animationer som utvecklades mest från sin storyboard. Hur 

kontrollen introduceras och sättet bokstäverna i East Sweden dyker upp från “GAME” skiljde 

sig från storyboarden. 
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Figur 11. Bildrutor från utkastet “High-five”. 

“High-five” börjar med att ett antal ikoner animeras (se Figur 11). Ikonerna bildar saker 

relaterade till ESG bland annat en datorskärm, ett VR-visir och en penna. Dessa ikoner mosas 

sedan samman av två händer som dyker upp från varsin sida av bildytan. Händerna åker 

snabbt mot varandra och träffar varandra i en high-five som konverterar ikonerna och lämnar 

efter sig East Sweden Games logotyp. Utkastet följde i stort skissen från storyboarden 

däremot så ändrades perspektivet på händerna något.  
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Figur 12. Bildrutor från utkastet “Sladd”. 

Storyboarden för “Sladd” var något grovhuggen vilket betydde att en kreativ frihet kunde 

användas för att skapa animationens timing och rytm. Animationen innefattar ett antal sladdar 

som åker in i bildytan och sedan bildar fem ikoner med koppling till East Sweden Game (se 

Figur 12). Dessa ikoner löses sedan upp tillbaka till varsin sladd som går samman och bildar 

verksamhetens logotyp. 
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Figur 13. Bildrutor från utkastet “Explosion”. 

Den fjärde utkastet “Explosion” ändrades en del från storyboarden i hur lådan skulle fyllas i 

den första bildrutan. Där det först var menat att linjer som kom från mottagarens perspektiv 

skulle vara anledningen bakom uppfyllnaden i lådan ströks helt från animationen och ersattes 

med en tom låda som gradvis fylls i då den detaljen ansågs vara distraherande och onödig (se 

Figur 13). Efter att ha blivit ifylld skapas det en spricka i lådan som nästan direkt följs av att 

en gul massa, tillsammans med symboler som kännetecknar East Sweden Games verksamhet, 

flyger ut från lådan. Denna gula massa transformeras om tillsammans med symbolerna för att 

bli verksamhetens logotyp. 

 

Animationerna “High-five”, “Kontrollen” och “Sladd” var inte lika tidskrävande som 

“Explosion” eftersom dessa animationer var enklare i sitt utförande. “Explosion” krävde 

placeringen av fler keyframes i After Effects för att de mjuka vätskeliknande rörelserna 

skulle se tillräckligt bra ut. 



28 

 

5.4 Undersökning och värderande 

Ett möte genomfördes med de en av de drivande bakom verksamheten East Sweden Game 

samt med erfarna inom animation på byrån Fishy Minds för att värdera de fyra utkasten. 

Under dessa möten visades utkasten ett åt gången där närvarande uttryckte åsikter och tankar 

kring animationen som utmynnade i en diskussion om tanken bakom utkastet, hur de 

reflekterade värdeorden och passade verksamheten. När alla animationer visats och 

diskuterats jämfördes slutligen animationsutkasten med varandra och efter en diskussion 

rankades de efter vilka som var favoriter och hur pass mycket potential och 

utvecklingsmöjligheter de hade. För varje utkast presenteras först åsikter och kommentarer 

från East Sweden Game följt av vad Fishy Minds tyckte. Vid mötet med East Sweden Game 

kunde inte alla som driver verksamheten närvara. De resterande gav istället sina åsikter 

rörande animationerna via mail-korrespondens. 

5.4.1 Första utkastet: Kontrollen 

Den överblickande återkopplingen från East Sweden Game rörande “Kontrollen” var att den 

kändes, proffsig, neutral, snygg, legitim, lekfull men också stel. Att den var neutral sågs som 

både en positiv och negativ aspekt av animationen. I och med att det inte händer så mycket i 

animationen kändes den lättare att förstå men att den kanske skulle bli tråkig och därmed inte 

sticka ut tillräckligt mycket från andra animationer. Det var blandade åsikter ifall 

animationen speglade för mycket spel: någon ville se mer av kontrollen och ville att den 

skulle stå ut mer, en annan orolig över att kontrollen förmedlade för mycket spelkänsla. Alla 

tre tyckte den var snygg, däremot ansåg en av dem att den kändes lite stel och hård. För att 

göra den mer intressant föreslog de att en ut-animation appliceras istället för att den bara 

tonar ut. En ansåg att kontrollen skulle få mycket mer fokus med händer som använder 

kontrollen som en introduktion. Animationen kändes främst inkluderande, något mindre 

utvecklande och minst inspirerande. 
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Figur 14. Den skarpa linjen Fishy Mind föreslog att göra mjukare. 

Kommentarerna från Fishy Minds var övervägande positiva. Animationen var en av deras 

favoriter och de tyckte den fungerade “toppenbra” även om den är något förutsägbar. De såg 

potentialen i utkastet som en grund att bygga vidare på och gav en stor mängd förslag på hur 

arbetet skulle kunna utvecklas vidare. Kontrollen ansågs på ett sätt representera mer än en 

spelkontroll nämligen kreativitet i allmänhet. Fishy Minds föreslog även många mindre 

förbättringar som skulle kunna göras. De tyckte bland annat att animationen kändes tung och 

stel. De menade att när grafiska element ser ut att reagera på den rörelse som de utsätts för 

kommer den verka lättare och rörligare, vilket berörs i 2.4. De tipsade även om att försöka få 

texten som skjuts fram under kontrollen mer naturligt istället för att komma fram från en 

skarp linje (se Figur 14). Kontrollen ansågs också vara för långt ner i förhållande till var 

logotypen senare träder fram. 

5.4.2 Andra utkastet: High-five 

“High-five” menade East Sweden Game var en kul idé de gillade. Ikonerna sågs däremot som 

distraherande, generiska och kopplades till utbildning samtidigt som de visades för snabbt för 

att hinna läsa av dem ordentligt. De gav förslag att ta bort ikonerna helt eller att göra dem 

mer “speliga”. Händerna sågs också som lite hårda i den stil som användes för att illustrera 

dem och gesten kändes inte direkt vara kopplat till hur arbetet på verksamheten går till, utan 

sågs tillhöra en annan företagskultur som är lite mer affärsinriktad. 

 

Under mötet med Fishy Minds berättade de att utkastet var intressant och annorlunda idé. De 

tyckte att händerna kunde göras mer avslappnade och gav ett par rekommendationer på hur 

det kunde göras i After Effects. De tyckte också att logotypen behövde reagera mer när den 
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dyker upp efter klappen så den känns som en naturlig fortsättning. De menade även att det 

kan vara fördelaktigt att ibland bryta mot ett företags grafiska profil för att få en bättre 

animation och att i East Sweden Games fall bortse från de två färgerna i logotypen och bara 

använda orange eller vitt istället för bägge. 

5.4.3 Tredje utkastet: Sladd 

Animationen “Sladd” var tillsammans med “Kontrollen” en större favorit hos East Sweden 

Game. De tyckte om de mjuka rörelserna och lekfullheten i den samt att den inte fokuserade 

på spel. De tyckte dock återigen att ikonerna inte riktigt passade in och att animationen gick 

lite väl snabbt och ville istället se linjerna komma in lite långsammare. En ansåg också att 

sättet som “Game” tonar till den vita färgen kändes “lustigt”. 

Figur 15. Sladdarna möts i mitten samtidigt i en krock. 

“Sladd” sågs av Fishy Minds som en bra idé på grund av hur snabb den är och dess rytm 

vilket gjorde att den kändes mer levande. De höll med om att ikonerna inte var nödvändiga 

och föreslog istället att göra något annat abstrakt, med ett mönster eller med prickar. De 

föreslog också att linjerna skulle vara lite mer horisontella och vertikala för att efterlikna det 

mönster som är en del av East Sweden Game grafiska profil. Slutet av animationen ansåg de 

gick lite för snabbt och de kändes lite som en krock på grund av att alla linjer möts samtidigt i 

mitten (se Figur 15). För att motverka detta rekommenderade de att låta delar av logotypen 

dyka upp efter varandra. 

5.4.4 Fjärde utkastet: Explosion 

De kommentarer East Sweden Game gav efter de såg utkastet var att den var något otydlig 

eftersom den var mest under utveckling av de fyra utkasten. De kunde se potentialen och 

menade att det hade varit kul att se hur en färdigställd version kunde se ut. Andra åsikter var 

att animationen var för klumpig och hård i sin utformning. Det blir för mycket på skärmen 

och därmed rörigt eftersom allt sker så snabbt. 
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I “Explosion” såg Fishy Minds en potential och de tyckte samtidigt att det var en kul idé. 

Kritik från dem var att de saknade element som leder tittaren från lådan till att den exploderar 

och vidare till molnet. De kunde se molnet av kreativitet som exploderar men de tyckte 

händelseförloppet behövde göras mer logiskt och tydligare. De gav som förslag att lådan 

skulle vibrera mer och mer frekvent innan den brister och att göra “blobbarna” till 

geometriska former eller enkla bokstäver. De gav också förslag på att göra vad som sprängs 

mer konkret för att sätta igång tankarna åt ett visst håll och att använda fler sekundära 

animationer för att skapa en mer dynamisk helhet.  

5.4.5 Sammanfattning 

Utifrån värderingen av de fyra animationsutkasten blev det tydligt vilka som var East Sweden 

Games favoriter, nämligen “Kontrollen” och “Sladd”. Dessa var även de animationer som 

ansågs som säkra kort och mindre abstrakta. Det kan kännas mer familjärt och tryggt med 

animationer som man i viss mån känner igen och som inte sticker ut för mycket. Det kan 

också vara så att “High-Five” och “Explosion” var för annorlunda för att fungera som 

animerade logotyper i och med att teori pekar på att verksamheten fortfarande ska 

representeras i den animerade versionen av logotypen (se 2.5).  

 

Efter mötet med Fishy Mind blev det tydligt att det fanns mer detaljarbete att göra i de 

animationsutkast som presenterades. Generella förslag fanns på att förbättra animationerna 

genom att göra dem mjukare, mer reagerande och använda mer lekfulla rörelser. Att förskjuta 

händelseförloppet för olika objekt, att exempelvis inte alla bokstävers animation blev klara 

samtidigt, stod också i fokus för att göra helheten mer professionell. Fishy Minds såg 

potentialen i alla animationer men det framkom tydligt vilka de ansåg fokus borde ligga på 

med den tidsrestriktion som fanns, nämligen “Kontrollen” och “Sladd”. 

 

Utifrån dessa två möten valde vi att arbeta vidare med de mest omtyckta förslagen, 

“Kontrollen” och “Sladd” till nästa fas, färdigställandet. 

5.5 Färdigställande 

Från den återkoppling som mottogs i Värderingsfasen förbättrades de två utkasten för att 

närma sig en färdigställning. 
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Figur 16. Den färdigställda animationen “Kontrollen”. 

Flera ändringar applicerades på “Kontrollen” för att förbättra dess animation. Kontrollen 

flyttades i början för att träda fram centrerat på skärmen. Linjerna i G-formen på 

kontrollsymbolen framträder numera naturligare då formen dyker upp i en rörelse istället för 

flera separata rörelser som det var tidigare. Hur knapparna på kontrollen dyker upp 

omarbetades dessutom för att deras rörelse skulle se ut som den poppade fram mer för att få 

en mer lekfull känsla. För att uppnå en lättare och lekfullare rörelse på animationen så 

animerades bokstäver och former så de ser ut att reagera på rörelsen de utsätts för. Detta kan 

ses i slutet av G-formens framträdande när bokstäverna ”ame” kommer fram bakom 

kontrollsymbolen och när sladden sticker ut i slutet av animationen. För att göra 

framträdandet av “ame” från kontrollen naturligare och mindre skarp applicerades en effekt i 

After Effects som gör övergången mjukare och får “ame” att verka komma fram bakom 

kontrollen. 
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Figur 17. Den färdigställda animationen “Sladd”. 

Utkastet “Sladd” omarbetades genom att ta bort ikonerna helt eftersom de ansågs dela upp 

animationen i två delar; en där ikonerna dyker upp och försvinner och en där logotypen 

animeras in och presenteras. Eftersom fokus på animationen var på logotypen togs den första 

delen som innehöll ikonerna bort för att tydlighetens skull. Timingen för när varje ord i 

logotypen (“east”, “sweden” och “game”) dök upp försköts dessutom för att skapa en rytm 

där orden nu animeras in efter varandra i snabb succession. Som en del i denna förskjutning 

inarbetades även övergången där ordet “Game” skiftar färg från gult till vitt efter att en av 

sladdarna träffar ordet. Övrig rörelse i sladdarna gjordes också tydligare genom att dess 

intentioner blev mer direkta och samtidigt fick ta längre tid på sig att åka i mindre röriga 

banor. Slutligen exporterades bägge animation till loopande videoklipp som kunde 

presenteras. 
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6 Valideringsprocess 

6.1 Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studien bestod av en enkät som skickades ut den 9:e maj och stängdes för 

svar den 13:e maj. Den fylldes i online via Google Forms och nådde sammanlagt 76 

respondenter inom åldersspannet 18–40, det identifierade åldrarna för målgruppen (se 4.1.3). 

Enkäten delades till vårt kontaktnätverk via sociala medier samt till personer verksamma hos 

East Sweden Game. Spridning av enkäten uppmuntrades för att nå så många som möjligt. 

 

Enkäten innehöll sju sektioner som behandlade respondentens ålder, kännedom om East 

Sweden Game och hur de uppfattade deras logotyp samt de animerade logotyperna. Frågorna 

var inte öppna utan besvarades istället med att välja mellan alternativ. Vid majoriteten av 

frågorna ombads respondenten att gradera hur pass väl vissa värdeord stämde överens med 

den logotyp de just sett på en skala mellan 1–4 där 1 representerade “stämmer inte överens” 

och 4 “stämmer helt överens”. Anledningen till att vi valde att använda en fyrstegad skala var 

för att tvinga respondenten att ta ställning till frågan och inte kunna svara på ett “varken 

eller”-alternativ som uppstår vid skalor med ojämna graderingar. Efter att enkäten stängts ner 

och alla svar hade registrerats hade dessvärre de två mittensvaren slagits ihop i enkäten på 

grund av att de svarsalternativen inte namngivits. Det blev därför per automatik bara tre 

alternativ där den mittersta numera fick heta “varken eller”.   

 

Vid värdering kring logotypen och animationer användes verksamhetens tre värdeord (se 1.2) 

samt tre andra ord för att kunna jämföra med andra värdeord. 

6.2 Kvalitativ studie 

Den kvalitativa intervjun tog form av öppna frågor och var semistrukturerad något som 

innebar att om ett tvetydigt eller osäkert svar gavs kunde vi be om förtydligande eller att 

genom diskussion locka fram ett mer utvecklat svar. Målet var att ha en så öppen diskussion 

som möjligt och att inte leda intervjupersonerna i sina svar. Mötena hölls i avskilda rum med 

en respondent i taget där en av oss fokuserade på att ställa frågor och den andra på att 

anteckna.  
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Intervjun började med att informera om studien, att försäkra intervjupersonen om dess 

anonymitet och berätta att intervjun kunde avbryta när som helst. Efter förfrågan om det var 

okej för intervjupersonen gjordes även en ljudinspelning för att i efterhand underlätta 

korrektur och anteckning. 

 

Intervjufrågornas upplägg liknande den kvantitativa studiens men hade istället öppna frågor. 

För att efterlikna East Sweden Games färger så korrekt som möjligt kalibrerades den externa 

skärmen, där logotyperna presenterades, så bra som möjligt. 
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7. Resultat och analys av studierna 

7.1 Kvantitativ studie 

Efter att enkäten varit tillgänglig i fem dagar stängdes den ner varefter data sammanställdes i 

ett Excel-ark. Av de 76 personer som svarade var 49 mellan åldern 18–24 med en klar 

majoritet. 24 stycken var mellan 25–30 år och 3 st. var i åldersspannet 31–40 år. På frågan 

hur väl respondenten känner till East Sweden Game visste 39 inte alls vilka de var, 21 kände 

till dem lite, 7 st. kände till dem och 9 st. kände till ESG väl. 

 

Den efterföljande delen av enkäten frågade respondenterna hur mycket de ansåg att ett visst 

antal värdeord kunde förknippas med den statiska logotypen samt de animerade versionerna. 

Från den ursprungliga skalan på 1–4 slogs de två mittersta alternativen samman till ett 

alternativ som kallades “stämmer varken eller” (se 6.1). Data från enkäten visualiseras i Figur 

18 där svarsalternativens ordning har ändrats för att förenkla jämförelsen mellan “Stämmer 

inte överens” och “Stämmer helt överens”. 

 
Figur 18. Respondenternas svar om hur de uppfattade att värdeorden speglades i logotypförslagen. 

Majoriteten är uttryckte en osäkerhet ifall orden kan förknippas med logotypförslagen eller 

inte. Om man jämför extremerna “stämmer inte överens” och “stämmer helt överens” kan det 

utläsas att animationerna upplevdes som bättre än den statiska versionen. Animation 1 står ut 

som den versionen med bäst resultat på alla värdeorden där fler tyckte det stämde helt 

överens. Animation 2 fick sämre resultat än Animation 1, men sågs som lika bra eller bättre 

än den statiska. 
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Det värdeord som representerades sämst i alla versioner var “inkluderande”. En anledning 

kan vara att ordet är svårdefinierat och blir svårkopplat till den logotyp som visades upp i 

enkäten. De andra värdeorden ansågs också vara svårdefinierade men alla ord representerades 

bättre av Animation 1. 

 

Under nästa avsnitt i enkäten ombads respondenterna att jämföra de två animationerna med 

den statiska logotypen genom att ranka hur pass mer den animerade logotypen 

kommunicerade orden professionell, legitim, intresseväckande, inspirerande, trovärdig och 

positiv. Svaren sammanställdes i ett diagram nedan, se Figur 19. De tre svarsalternativens 

ordning ändrades för att facilitera tolkning och jämförelse mellan alternativen “Stämmer inte” 

och “stämmer helt”.  

 
Figur 19. Jämförelse mellan statisk logotyp och animerad logotyp i hur väl de kommunicerar orden 

professionell, legitim, intresseväckande, inspirerande, trovärdig och positiv. 

Det var fler som ansåg att påståendet stämmer helt överens än som tyckte att det inte stämde 

överens (se Figur 19). Vid samtliga ord ansågs Animation 1, “Kontrollen”, stämma mer 

överens med orden än Animation 2, “Sladd”. Speciellt intresseväckande, inspirerande och 

positiv var ord som en majoritet ansåg stämma bäst överens med den första animationen. 

Legitim var ordet som respondenterna var svalast inställda till med störst antal personer som 
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gav "varken eller” som svar. Av de 76 respondenterna ansåg 50 personer att ordet upplevdes 

varken bättre eller sämre för Animation 1 och 58 för Animation 2 (se Figur 19). 

 

Om den animerade logotypen tillför något positivt till verksamheten var 73 av 76 personers 

svar jakande för Animation 1, “Kontrollen”, och 61 för Animation 2, “Sladd”. En klar 

majoritet i bägge fall, men övergripande större för Animation 1 där endast tre (3) personer 

inte tyckte den tillför något positivt. Detta innebär att animationerna fortfarande inte är 100% 

positiva och att vissa tyckte att animationerna inte tillförde något eller var sämre än dess 

statiska motsvarighet. Varför denna minoritet tyckte så kan inte fastställas eftersom inget 

alternativ för att förklara sin åsikt fanns med. När respondenterna slutligen tillfrågades om 

vilken av animationerna de föredrog röstade 60 st. på Animation 1, “Kontrollen”, och 16 st. 

på Animation 2, “Sladd”. 

7.2 Kvalitativ studie 

Efter att ha samlat in svar i de fördjupade kvalitativa intervjuerna gjordes en analys av dessa 

för att identifiera mer djupgående åsikter och tankar kring de olika animationerna med mål att 

undersöka hur de skiljde sig åt från den statiska logotypen. För att få så exakt resultat som 

möjligt kalibrerades skärmen efter våra personliga preferenser men det kan ha fått East 

Sweden Games blå-lila färg att se mer blå ut och därför likna Sveriges flagga mer. Fyra 

intervjuer hölls med studenter med blandade spelintressen. 

 

Den statiska logotypen  

När de intervjuade ombads att berätta vilka associationer de fick av den statiska versionen av 

logotypen drog många kopplingen till Tv-spel, Nintendo, Super Mario och Zelda eftersom de 

såg en spelkontroll i G:et. Logotypen sågs också som teknisk och modern enligt två av de 

tillfrågade. Tre av intervjupersonerna la märke till färgerna ganska snabbt och kopplade dem 

till Sveriges färger där vissa tyckte den blev lite sportig och nationalistisk.  

 

De flesta höll med om att logotypen inte var särskilt inspirerande, precis som den kvantitativa 

enkäten avslöjar men att den överlag var fin och att kontrollen var ett roligt tillägg till en 

något stel logotyp. Värdeordet “Inkluderande” var ett ord som alla ansåg svår-applicerat på 

logotypen eftersom de ansåg att det kunde tolkas på flera sätt. Två menade att de gul- och 

blåliknande färgerna skulle vara exkluderande för dem utanför Sveriges gränser. Dessa 
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åsikter speglar svaren från enkäten där få tyckte det stämde helt överens med logotypen. 

Kopplingen till “utvecklande” genererade blandade åsikter men alla kunde hålla med om att 

det inte var något som representerades tydligt. Eftersom den kändes teknisk ansåg vissa att 

det känns utvecklande ur ett tekniskt perspektiv men inte ur ett personligt. 

 

Animation 1 - Kontrollen  

De associationer många såg i den statiska ansågs bli mycket mer tydliga i Animation 1 på 

grund av att kontrollen står i fokus. Dessutom höll alla med om att den kändes mer proffsig, 

naturlig och att den speglade verksamheten bättre än i den statiska. Mindre fokus låg nu på 

färgerna, något som animationen kan ha påverkat i och med att kontrollen framhävs mer. 

 

Alla intervjupersoner var överens om att Animation 1 var mer inspirerande än den statiska. 

Att den innehöll rörelse gjorde den mer inspirerande enligt vissa samtidigt som andra tyckte 

att när kontrollen framhävdes fick den ett mer inspirerande intryck av animationen. Detta 

stämmer överens med data från den kvantitativa studien där fler ansåg att den kändes mer 

inspirerande än vad den gjorde i statiskt format. 

 

Värdeordet “inkluderande” ansågs inte framhävas mycket mer i Animation 1 än i den statiska 

versionen. Två intervjupersoner tyckte att fokus på kontrollen, och den mer lekfulla känslan, 

gjorde den mer inbjudande och därmed inkluderande. Överlag ansågs animationen 

fortfarande varken vara mer eller mindre inkluderande i jämförelse med de andra versionerna. 

Att mindre fokus låg på färgerna motverkade den nationalistiska känslan vilket i sin tur 

gjorde den mer inkluderande. 

 

Även “utvecklande” ansågs representeras mycket bättre i Animation 1. De tolkade det som att 

något växer fram eller byggs upp av kontrollen och på så sätt utvecklades. En person 

kopplade ihop det mer till företagets utveckling än att någon utvecklas personligen. Att även 

få fokus att ligga på personlig utveckling hade varit svårt utan att introducera något mer 

mänskligt i animationen så att mottagaren kan göra den kopplingen. Kontrollen anser vi 

istället tillföra ett mer tekniskt perspektiv. 

 

Det blev tydligt att alla medverkande i intervjun ansåg att Animation 1 speglade 

verksamheten på ett bra sätt samtidigt som den gjorde det tydligare och bättre än vad den 

statiska versionen lyckades med. Detta tyder på att teori från 2.5, som behandlar vikten av att 
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spegla verksamheten, har applicerats på Animation 1. Dessutom ansåg tre personer att 

rörelsen såg naturlig ut. Att en animation rör på sig på ett sätt som känns naturlig med rätt 

tajming, rytm och övergångar är, enligt 2.4, viktiga egenskaper hos en animation. Detta är en 

möjlig förklaring till varför fler föredrog Animation 1 i det kvantitativa resultatet. 

 

Animation 2 - Sladd 

Den spontana första tanken efter att ha sett Animation 2 hos två av de intervjuade var att dra 

kopplingar till tv-spelet “Snake”. Däremot fick en intervjuperson en initial känsla av sport 

och kopplade animationens rörelse och färger till de Olympiska spelen. Det var mer saker 

som hände och mer rörelse, vilket ansågs av en intervjuperson vara positivt. Den upplevdes 

också vara mer lekfull. Denna andra animation ansågs vara mindre rörig av en svarande 

eftersom den skedde i en rörelse. Däremot tyckte en annan att den var rörig, abstrakt och mer 

anonym eftersom animationen inte kopplade till verksamheten. Personen menade att det är 

viktigt för logotyper att framhäva vad företaget sysslar med och menade att Animation 1 

gjorde det mycket bättre. 

 

Samtliga som intervjuades ansåg att Animation 2 var mer inspirerande än den statiska 

logotypen men en person ansåg att den inte var mer inspirerande än Animation 1. Den kändes 

mer finurlig eftersom saker skapas utifrån de flygande sladdarna för att därefter bygga upp 

logotypen. En annan blev mer visuellt inspirerad, fick en större känsla för community och att 

göra saker tillsammans men blev mindre inspirerad av att spela spel. Rörelsen och hur färgen 

skiftade från gult till vitt gjorde att en annan person upplevde animationen som mer 

inspirerande. 

 

Det vad blandade åsikter ifall Animation 2 uppfattades som inkluderande. En person kände 

att den koppling till sport som fanns kunde vara mindre inkluderande medan en annan såg en 

helhet som kom tillsammans vilket hen ansåg var mer inkluderande. Två tyckte inte det 

skedde någon förändring från Animation 1 och de flesta var överens om att det heller inte var 

stora skillnader från den statiska logotypen. 

 

Denna animation kändes något mindre utvecklande än den första animationen. En person 

ansåg att det var på grund av sportkopplingen medan en annan för att det blev mer diffust vad 

verksamheten handlar om. Dessa två menade att den andra animationen var bättre. En person 

ansåg att animationen var neutral men samtidigt mer utvecklande än den statiska. En annan 
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svarade att animationen kändes roligare än den statiska och Animation 1. Hen menade även 

att om man har kul så utvecklas man och att det fanns ett driv i animationen. 

 
Även om de flesta föredrog den första animationen gillade många rörelsen i Animation 2 

något som skulle kunna bero på användningen av en tillfredsställande timing och rytm (se 

2.4).   

 

Vilken animation som föredrogs 

Animation 1 föredrogs över den statiska av samtliga intervjuade samtidigt som alla utom en 

föredrog Animation 2 över den statiska logotypen, vilket även stämmer överens med resultat 

från den kvantitativa studien (se 7.1). En animerad eller en statisk logotyp ansågs passa bättre 

för olika medium där de två tjänar varsitt syfte, exempelvis vid användning av olika rörliga 

format. En person fick i och med Animation 1 en starkare känsla av spel och en tydligare bild 

av verksamheten samtidigt som en annan menade att animationen lyckades göra kontrollen i 

G:et lättare att se i logotypen. Animation 1 uppskattades dessutom för att använda sig 

uteslutande av logotypens komponenter i animationen, något som bidrog till att den kändes 

mer stabil i jämförelse med Animation 2. Kontrollen ansågs samtidigt klar och logisk. 

 

Animation 2, “Sladd” upplevdes av intervjupersoner som rolig och en person kommenterade 

att det var “som att saker växte fram”. De intervjuade var alla eniga om att Animation 1, 

“Kontrollen” passade bäst till verksamheten. Den visade tydligare vad verksamheten står för 

och rörelsen den animerades in i kändes dessutom naturlig. En menade att den var snabb men 

samtidigt inte otydlig medan en annan tyckte det hände för mycket i kontrollen. Samtidigt 

kändes Animation 2 för abstrakt och sportig av flera och en ansåg att den var mest rörig av de 

två. Även om flera tyckte om förslaget kände de att Animation 1 och även den statiska 

logotypen gjorde bättre ifrån sig att kommunicera en tydlig bild av East Sweden Games 

verksamhet. Flera menade att rörelsen tillför något positivt till logotypen. 

 

Sammanfattning 

Däremot har “Kontrollen” ett ökat fokus på spel, något som kan gå mot East Sweden Games 

önskan om att bredda perspektivet i sin varumärkeskommunikation (se 4.1.2). Däremot 

framkom det blandade åsikter om spelfokuset under värderingsfasen ifall kontrollen skulle få 

ta en större plats eller inte (se 5.4.1). Att inte fokusera på spel och kontrollen menar vi 

däremot vore motsägelsefullt till verksamhetens nuvarande logotyp och namn. “Sladd” 
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ansågs istället representera sport och community men inte så mycket spel. Frågan är då om 

“Sladd” med sin mer abstrakta känsla skulle ge en något bredare bild av vad East Sweden 

Game faktiskt är. Däremot så hamnade värdeordet “bredda perspektivet” på femte plats, 

bakom “inspirerande”, “utvecklande”, “inkluderande” och “legitimitet” som alla fyra hade en 

starkare koppling till “Kontrollen”, vilket talar emot användningen av “Sladd”. 

 

Omvärldsanalysen (4.2) tar upp att det är vanligare med inkubatorer som har animerade 

logotyper ute i världen medan Sverige har färre. Genom användning av “Kontrollen” som en 

animerad version av East Sweden Games nuvarande logotyp får dem en fördelaktig skjuts i 

hur deras varumärke kommer tolkas jämfört med andra inkubatorers. Detta kan kopplas 

tillbaka till den reaktion som mottogs under den kvalitativa studien där rörelse sågs som en 

avgörande egenskap till varför en majoritet föredrog de animerade versionerna (se 7.1; 7.2).  
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8. Slutsats  

Syftet besvaras med hjälp av två frågeställningar varav den första var att ta reda på “hur 

animationen på en logotyp kan se ut för att kommunicera värdeorden inspirerande, 

inkluderande och utvecklande på bästa sätt?”. 

 

Data från 7.1 menar att “Kontrollen” representerade de tre värdeorden inspirerande, 

utvecklande och inkluderande mer än “Sladd”. Den var populärast i både de kvantitativa och 

kvalitativa undersökningarna och ansågs göra ett bättre jobb att representera verksamheten av 

de två alternativen (se 7.1; 7.2). Kontrollen var också den som majoriteten föredrog av de två 

(se 7.1). Att framhäva logotypens komponenter anses vara bra (7.1; 7.2) och det blir i 

slutändan svårt att inte dra kopplingar till spel när en spelkontroll och ordet “game” finns 

med i logotypen (se 7.2).  

 
Figur 20. Bildrutor från animationen “Kontrollen”. 

Vår rekommendation som svar på hur en animation på en logotyp kan se ut för att 

kommunicera värdeorden inspirerande, inkluderande och utvecklande på bästa sätt är 

animationen “Kontrollen”.  
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Den andra frågeställningen löd “hur påverkar en animation av en verksamhets logotyp 

tolkningen av dess varumärke?” och besvaras här. 

 

Övergripande verkar en animerad logotyp tolkas som något stärkande för varumärket. Utifrån 

validering uppfattades en animerad logotyp mer legitim, professionell, inspirerande, 

intresseväckande, trovärdig samt mer positiv än en statisk logotyp (se 7.1). Som teori 2.5 

säger måste en logotyp kommunicera och återspegla verksamheten korrekt vilket 

“Kontrollen” och “Sladd” gjorde. Däremot visar resultat i 7.1 att det fanns åsikter om att 

animationerna inte upplevdes som att de tillförde något positivt till varumärket, även om en 

majoritet tyckte att det gjorde det. Bara förekomsten av en rörelse kan, enligt intervjusvar (se 

7.2), förstärka hur mycket logotypen speglar verksamhetens värdeord. 

 

Sammanfattningsvis kan en animerad logotyp tillföra något positivt till varumärket såvida det 

görs på ett sätt som förstärker det etablerade varumärket, vad logotypen och verksamheten 

kommunicerar samt stilistiskt är överens med varumärket. 
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9. Diskussion 

9.1 Teoretiskt ramverk 

Att ta första bästa källan för att den innehåller den eftersökta informationen betyder inte att 

den är lämpligast att ta med. Genom att använda sig av fler källor inom varje teorikapitel och 

sedan ställa dessa mot varandra i en diskussion skulle en mer nyanserad bild av teorin kunnat 

presenteras och därmed ligga till grund för resten av rapporten. Hade vi haft mer tid hade ett 

större försök gjorts för att hitta fler referenser till rapporten. 

9.2 Förstudie, designprocess och valideringsprocess 

Under de möten och intervjuer som genomfördes med East Sweden Game kunde inte alla tre 

som drev verksamheten vara närvarande vid samma tillfälle. Feedback från dessa personer 

fick därför tas emot via mail. Hade istället fler kompletterande intervjuer anordnats med 

dessa hade möjligheten att diskutera och ställa följdfrågor funnits vilket hade kunnat ge bättre 

och mer utförliga svar. 

 

Att animera var mer tidskrävande än vad vi trodde vilket gav mindre tid åt att polera utkasten 

innan värderingen. Vi borde ha träffat Fishy Minds tidigare under designprocessen så deras 

expertis kunde utnyttjas för att i sin tur göra våra designutkast bättre. 

 

Värdeordet “inkludering” var för dem flesta (7.1; 7.2) svårt att tolka och kan nu i efterhand 

ses som ett för diffust ord när det ska kopplas till en logotyp. Det var dock ett värdeord som 

East Sweden Game själva ville ha med och vi ville inte påverka vad dem ansåg representera 

sin verksamhet. Enkäten skulle därför kunnat ha en förklaring för varje värdeord eftersom de 

kan ha tolkats på olika sätt beroende på vem som läser det.  

 

I enkäten kan frågornas formulering ha påverkat kvaliteten på svaren. Genom att de som 

svarade blev ombedda att ranka hur mycket de håller med ett påstående eller ej fick de ingen 

chans att uttrycka sig om det blev sämre än innan, bara hur mycket de höll med påståendet 

eller inte. 

 



46 

 

I och med att de två mittersta svarsalternativen på enkäten tillsammans registrerades som ett 

enskilt svar gick vi miste om hur en stor del faktiskt svarade. Detta tror vi inte påverkar 

slutresultatet så mycket eftersom det är extremerna “Stämmer inte överens” eller “Stämmer 

helt överens” som är viktigast, det skulle dock ha gett en mer nyanserad bild. För att undvika 

förvirring borde enkäten heller inte innehållit värdeordet “inspirerande” två gånger utan bara 

varit med när värdeorden ska kopplas ihop med de olika versionerna av logotypen. 

 

Hur färgerna uppfattades under intervjun kan ha påverkats av den externa bildskärm som de 

olika versionerna visades upp på vars färgåtergivning skiljde sig något från de datorskärmar 

som användes under designprocessen.  

9.3 Resultat och Analys 

Genom att hålla fler intervjuer kunde vi fått fler åsikter och möjligtvis kunna dra fler 

slutsatser från enkätstudien. Dessutom kunde rapporten ha haft fler respondenter i den 

kvantitativa studien för ett mer statistiskt säkerställt resultat om mer tid hade funnits till 

hands. Det finns flera sätt att visualisera resultatet, val av diagram påverkar hur resultatet 

tolkas. Vi anser dock att diagrammen framhäver korrekt information från studierna utan att 

vara missvisande. Med lite mer tid kunde man, för att säkerställa resultatet ytterligare, göra 

en mer omfattande enkätstudie samt en statistisk analys på insamlade data. Att en statistisk 

analys inte genomfördes i den här rapporten anses inte vara kritiskt för studiens trovärdighet 

på grund av antalet respondenter och det tydliga resultatet. 

9.4 Rekommendationer för vidare studier 

Det finns utrymme för att undersöka hur stor skillnad det hade varit på en animation med 

liknande värdeord för en logotyp inom en helt annan bransch. Resultat från en studie med 

samma verksamhet fast med andra värdeord som utgångspunkt hade varit intressant att se 

ifall det skiljde sig markant från denna rapports. Hur animationen faktiskt skulle prestera i 

praktiken istället för den statiska logotypen skulle kunna vara något man kan undersöka 

vidare 
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Bilaga 1 - Intervjuguide förstudie 

Förstudie: Semistrukturerad Intervju  
Med East Sweden Game  

 
Vi börjar med att presentera oss själva samt berätta vad vi vill skriva exjobb om för att 
ge dem en förståelse för arbetet.  
 
Är det ok att vi spelar in?  
 

● Mer information om East Sweden Game 

○ Hur började det hela? 

○ Är det vinstdrivande?  

○  Vilka kärnvärden har ni? 

○ Har ni någon speciell målgrupp ni riktar er mot? 

○ Har ni några tankar angående att expandera till Norrköping? 

 

● Fråga efter grafisk manual med färgkoder, logotyper i bra format etc. 

○ Vem skapade er grafiska profil? 

○ (OM NÅGON ANNAN)  

■ Var ni med i skapandet av er grafiska profil?  

■ Vad var deras motivation till den grafiska profilen? 

○ (OM DET VAR DEM)  

■ Hur tänkte ni när ni skapade den? Färgval etc. 

 

● Är East Sweden Game kopplat till East Sweden? 

○ En del av ett större varumärke? 

 

● Konkurrenter eller samarbeten? 

○ Andra inkubatorer? 

○ Andra branscher? 

 

● Är det okej att vi använder era namn i rapporten?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide och workshop  

Intervju 2 och workshop med ESG  

 

● Innan vi börjar vill  vi bara fråga: Är det okej att vi benämner er vid namn när vi 

skriver i rapporten?  

 

● Vi har en snabb liten workshop: Vi skulle vilja veta vilka av dessa ord ni tycker 

är viktigast och representerar er logotyp bäst. Rangordna orden/hitta fem ord!  

 

● Carlina du nämnde “Dare, care share” när vi talades vid senast. Skulle ni 

kunna utveckla vad det innebär?  

 

● Bara en detaljfråga men hur vill ni att ESG är benämnt?  

○ Ett företag? Organisation? Eller alternativ till community? 

Organisation?  

○ Är det ett icke -vinstdrivan de företag vars mål är att främja ….  

 

● Något mer ni undrar? (berätta om vår designprocess)  

 

● Senare i vår process tänker vi göra en undersökning som ska gå ut via enkät. 

Skulle ni kunna tänka er att dela den i era flöden? Och/Eller inom ert 

community?  
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Bilaga 3 - Workshop med 20 värdeord  
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Bilaga 4 - Intervju med logotypens skapare 

 

Semistrukturerad Intervju med formgivaren av East Sweden Games logotyp  

 
● Hur känner du för att bli nämnd vid namn i vår rapport? Är det bekvämare att 

bli benämnd som “logotypens formgivare”?  
 

● Berätta lite om vad du minns om uppdraget, hur du fick det?  
 

● Berätta om logotypen:  
○ Hur tänkte du när du skapade den?  

 
○ Vad speglar logotypen?  

 
● Vad fick du att gå på från East Sweden Game? Värdeord, vision? Minns du 

dessa?  
 

○ Vilka värdeord/kärnvärden tänkte du på när du skapade logotypen i 
sådana fall?  

 
● Nu i efterhand är det något mer funderat över kring logotypen?  

 
● Hur tänkte du när du valde färgerna?  

○ Varför just dem?  
 

● Du valde ut två stycken teckensnitt till East Sweden Game  
○ Varför just dessa?  

 
○ Hur tänkte du att de skulle spegla East Sweden Game?  

 
● Hur tänkte du när du skapade mönstret? Ikoner?  

 
● Vad tycker du bör framhävas när animation tillkommer till logotypen?  
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Bilaga 5 - Storyboards 
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Bilaga 6 - Intervjuguide kvalitativ studie 

Syfte  
- Vi skriver tillsammans exjobb där vi undersökt hur man kan animera en logotyp. Vi 

har nu kommit till den fas där vi vill undersöka hur pass bra våra animationer 
besvarar vårt syfte och vänder oss nu till dig.  

- Är det okej om vi spelar in den här konversationen för att underlätta att ta 
anteckningar? 

- Ditt svar kommer behandlas anonymt och du kan närsomhelst avbryta intervjun om 
du så önskar. 

 
Om respondenten  

- Vad är din ålder? 
- Hur stort är ditt spelintresse? 
- Hur väl känner du till East Sweden Game?  

 
Presente ra verksamheten  
“East Sweden Game är en Linköpingsbaserad inkubator som erbjuder en plats och ett 
community för utvecklare och entreprenörer inom spel och digitala upplevelser där de kan 
byta idéer, få rådgivning, och hjälp med finansiering. Verksamhetens mål är att främja, 
etablera och få fler att ta del av vad spelvärlden kan erbjuda i Östergötland. De vill dessutom 
skapa Sveriges bästa spelcommunity.” 
 
Vi kommer första prata om East Sweden Games nuvarande statiska logotyp. Här är den. 
 
Statisk logotyp  

Vilka associationer får du av logotypen? Vad får dig att tycka så?  
Hur väl känner du att den representerar ordet “Inspirerande”? Hur väl känner du att den 
representerar ordet “Inkluderande”? 
Hur väl känner du att den representerar ordet “Utvecklande”? 

 
Ani mation 1 (Kontrollen)  

- Vilka associationer får du av animationen? Vad får dig att tycka så?  
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Inspirerande”? 
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Inkluderande”? 
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Utvecklande”? 

 
Animation 2 (Sladd)  

- Vilka associationer får du av animationen? Vad får dig att tycka så?  
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Inspirerande”? 
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Inkluderande”? 
- Hur väl känner du att den representerar ordet “Utvecklande”? 

 
Jämförelse mellan animerade logotyperna och statisk  
 
Animation 1 vs Statisk  

- Vilken version skulle du säga att du föredrar? Varför? 
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Animation 2 vs Statisk  

- Vilken version skulle du säga att du föredrar? Varför? 
 
Animation 1 vs Animation 2  

- Vilken av animationerna skulle du säga att du föredrar? Varför? 
 
Tack för din medverkan. Din tid uppskattas.  
 
 

 


