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Sammanfattning  
 

Detta examensarbete har utförts på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation vid 

Linköpings universitet i samarbete med produktutvecklingsbyrån Prodelox AB. Studien syftar till att 

undersöka huruvida rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera företaget Prodeloxs 

varumärkesidentitet för en potentiell målgrupp.  
 

För att kunna uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ fallstudie. Ett teoriramverk berörande 

utformning av infografik, rörlig grafik och ett företags varumärkesidentitet togs först fram som en grund. 

Data samlades sedan in via kvalitativa intervjuer med anställda på Prodelox och en prototyp i form av 

rörlig grafik utformades med syfte att kommunicera företagets varumärkesidentitet. För att kunna dra 

slutsatser och jämföra huruvida den rörliga grafiken effektivt kommunicerade Prodelox 

varumärkesidentitet utformades även en prototyp på statisk grafik. Den rörliga grafiken och den statiska 

grafiken visades sedan för två fokusgrupper som diskuterade huruvida effektivt vardera grafik 

kommunicerade och ifall någon var mer lockande än den andra. Studien kom fram till att Prodeloxs 

varumärkesidentitet gick att gestaltas i rörlig grafik och att fler kommunikativa fördelar fanns med den 

rörliga grafiken i jämförelse med den statiska. Slutsatsen som drogs var att Prodelox kan använda sig att 

rörlig grafik för att effektivt kommunicera deras varumärkesidentitet till en potentiell målgrupp. 
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Abstract 

 

This thesis has been carried out on the bachelor program Graphic Design and Communication at 

Linköping University in collaboration with the product development agency Prodelox AB. The study 

aims to investigate whether motion graphics are an effective way to communicate Prodelox’ brand 

identity to a specific target group. 
 

In order to meet the aim of the study a qualitative case study was implemented. First a theoretical 

framework including theories about a company's brand identity, infographic design and motion graphic 

design was formed. Data was then collected through interviews with employees at Prodelox and a motion 

graphic prototype aiming to communicate the company's brand identity was designed. In order to draw 

conclusions if the prototype effectively communicated Prodelox brand identity a static infographic in 

comparison was formed. By displaying the two graphics to various focus groups conclusions could be 

made about the purpose of the study.  

 

The study concluded that Prodelox’ brand identity could be communicated in the motion graphic and 

more advantages was shown in the motion graphic in comparison with the static. The conclusion drawn 

was that Prodelox can use motion graphics to effectively communicate their brand identity to a specific 

target group. 
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Förord  

 
Vi vill tacka företaget Prodelox för deras härliga bemötande och goda samarbetsvilja. Vi vill också tacka 

våra klasskamrater för alla bra råd, den goda fikan samt vår opponent Oskar Palosaari för hans positivitet 

och konstruktiva kritik. 
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Begreppsdefinitioner 
 

För att få en inblick i studiens kontext definieras här en del av de begrepp som används i den genomförda 

studien.  
 

Rörlig grafik (eng. Motion Graphics), kommer i denna studie generellt definieras som förflyttning av 

grafiska objekt över tid i kombination med ljud och där den slutgiltiga designen sparas som en videofil 

och distribueras digitalt. Detta skiljer sig från statisk grafik där den slutgiltiga designen sparas som en 

bildfil och kan distribueras både digitalt eller i tryck. 
 

Begreppet kommunikation kommer i denna studie allmänt definieras efter Nationalencyklopedins 

uppslagsverk som överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (Rosengren, 

2015). 

 
Begreppet effektiv kommunikation kommer i denna studie allmänt definieras som överföring av 

information till människor som mäts efter hur väl det tänkta budskapet förmedlas till mottagaren. Vidare 

innebär effektiv kommunikation även kommunikativa fördelar, d.v.s. ifall kommunikationen bidrar till 

något mer än det informativa budskapet i sig, i form av något känslomässigt. Effektiviteten handlar 

således om kommunikationens kvalitet, inte tidseffektivitet. 
 

I den här studien kommer begreppet Varumärkesidentitet allmänt definieras som ett varumärkes mening 

och innebörd samt hur de vill uppfattas. Syftet med varumärkesidentiteten är att göra meningen och 

innebörden med varumärket tillgängligt, skapa igenkänning och förstärka differentiering. 
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1. Inledning  

 
I det här kapitlet kommer bakgrund, syftet för den här undersökningen, frågeställningar och 

avgränsningar presenteras. 

 

 

1.1 Bakgrund  
 
Den stigande konsumtionen av information runt omkring oss har gjort det allt svårare att fånga 

människors uppmärksamhet. Varje dag tävlar olika företags budskap med varandra och varje dag blir det 

svårare och svårare att synas i mängden. För att företag ska kunna kommunicera ut sina budskap måste de 

därför locka sina kunder på nya innovativa sätt (Lankow et al, 2012). 

 

Produktutveckling handlar om förloppet i framtagandet av en produkt i ett företag eller en organisation 

(Carlsson, 2015). Prodelox är en produktutvecklingsbyrå belägen i Linköping och kan hjälpa kunder från 

ett tidigt idéstadie till en färdig produkt. Prodelox vill idag utöka sitt marknadsmaterial och använda sig 

av ett kommunikationsmedel som kan kommunicera deras erbjudande till kund på ett tydligt sätt 

(Lindqvist & Armerö, 2015). 

 

Infografik kan underlätta förståelsen av ett budskap och ge ett mervärde till materialet. Rörlig grafik kan 

användas vid utformningen av infografik och kan engagera sin publik mer gentemot statisk grafik. Rörlig 

grafik är ett kraftfullt kommunikationsmedel som kan fånga en betraktares uppmärksamhet med hjälp av 

bland annat musik, samtidigt som den informerar genom ett rörligt bildspråk. (Lankow et al, 2012) Enligt 

Keller et al. (2012) är det av stor vikt att ett varumärkes identitet kommuniceras genomgående i all 

marknadsföring. Detta för att stärka önskvärda associationer till varumärket och öka 

varumärkeskännedomen hos den tänkta målgruppen (Keller et al, 2012). Rörlig grafik kan skapa 

engagemang hos betraktaren på flera nivåer och kan därför nyttjas av företag för att förmedla deras 

varumärkesidentitet till kunder på ett gynnsamt sätt (Lankow et al, 2012). Prodelox vill med hjälp av 

rörlig grafik kommunicera deras erbjudande på ett tydligt sätt så att potentiella kunder intresseras av 

företaget (Lindqvist & Armerö, 2015). Därför är det viktigt att veta ifall rörlig grafik är ett effektivt sätt 

att kommunicera Prodeloxs varumärkesidentitet till potentiella kunder. 

  

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka huruvida rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera 

företaget Prodeloxs varumärkesidentitet för en potentiell målgrupp.  

 

1.3 Frågeställningar 
 
Följande frågor kommer att behandlas: 
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- Vad utmärker Prodeloxs varumärkesidentitet enligt företaget?  

- Är det möjligt att gestalta Prodeloxs varumärkesidentitet i rörlig grafik? 

- Bidrar rörlig grafik till kommunikativa fördelar enligt potentiell målgrupp? 

 
1.4 Avgränsningar 
 
På grund av kandidatstudiens tidsbegränsning har avgränsningar gjorts kring studiens omfattning. Den 

rörliga grafiken kommer bland annat att vara en prototyp till företaget Prodelox och inte färdigställd för 

publikation.  

 
Företaget Prodelox vill att den rörliga grafiken ska kunna visas på flera olika plattformar, bland annat 

företagets hemsida. I denna studie har de två prototyperna endast testats på en datorskärm och har 

placerats fristående utan kompletterande element, såsom information om Prodelox som företag, som 

betraktaren annars hade kunnat hitta på Prodeloxs hemsida. Detta då studien har en mycket begränsad 

tidsram och fler tester skulle krävt mer tid samt att välja en plattform som exempelvis att publicera 

prototyperna på Prodeloxs hemsida inte var möjligt.  
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2. Metod  

 
I kapitlet nedan presenteras och motiveras den metod som valdes för att besvara studiens frågeställningar 

och uppfylla syftet. 

 
2.1 Metodansats 
 
De två vanligaste metodansatserna inom forskning är kvalitativa eller kvantitativa. Skillnader och likheter 

mellan dessa två forskningsstrategier är dock omdiskuterat (Bryman, 2008). Bryman (2008) menar att de 

två forskningsstrategier antar formen av två olika uppsättningar. Bryman (2008) beskriver kvantitativ 

forskning som en studie där fokus ligger på kvantifieringen av insamling och analys av data, ofta 

bestående av siffror. I kvalitativ forskning ligger tonvikten oftast på ord och antar ett mer tolkande synsätt 

(Bryman, 2008). 

 

Denna studie stödjer sig på strategin fallstudie (eng. case study) som är en kvalitativ metod (Creswell, 

2009). Enligt Bryman (2008) är den grundläggande formen för en fallstudie ett detaljerat och ingående 

studium av ett enda fall. Benämningen “fall” i en fallstudie menar Bryman (2008) kan förknippas med en 

viss plats eller lokal, till exempel en organisation eller ett litet samhälle. Det särskiljande för en fallstudie 

mot andra tillvägagångssätt är intresset av att belysa unika drag hos ett specifikt fall (Bryman, 2008). 

Detta tillvägagångssätt har valts då syftet och de specificerade forskningsfrågorna är formulerade för att 

svara på frågorna hur och vad och kräver därför en djupare förståelse av helheten (Bryman, 2011). Då 

studien är kopplad till företaget Prodelox med andra ord, organisationen Prodelox har denna ansats valts 

som den mest passande. Denna ansats har även valts då forskningen sker under en viss bunden tid vilket 

är klassificerade för en fallstudie (Creswell, 2009).  

 

Kvalitativ forskning inkluderar ett flertal olika metoder, två metoder av dessa är kvalitativa intervjuer och 

fokusgrupper (Bryman, 2008). Denna studie stödjer sig på datainsamlingar från både personliga intervjuer 

och fokusgruppsintervjuer. Detta tillvägagångssätt är användbart och gynnar fallstudien eftersom olika 

typer av datainsamlingar kombineras (Bryman, 2011). 

    

2.2 Kvalitativ intervju  
 

Kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och vanligtvis ställs öppna frågor (Creswell, 2012). Enligt 

Bryman (2008) används öppna frågor för att intervjuaren inte ska påverka respondenternas svar utan låta 

dem avgöra riktning för intervjun. Kvalitativa intervjuer tenderar därmed att vara flexibla och det ses inte 

som negativt ifall undersökningens fokus ändras en aning på grund av nya intressanta frågor som dyker 

upp under intervjun (Bryman, 2008). Bryman (2008) tar upp att kvalitativa intervjuer kan te sig olika 

beroende på hur forskaren beslutar att gripa sig an dem, en variant är semistrukturerad intervju där en 

intervjuguide med specifika ämnen som ska beröras skapas. Trots intervjuguiden har intervjupersonen 

stor frihet att själv få reflektera och utforma sina svar (Bryman, 2008 s.415).  
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2.2.1 Urval av anställda på Prodelox 
 

Totalt gjordes två kvalitativa intervjuer med två olika personer som alla är anställda på Prodelox. En av de 

vanligaste urvalstekniker inom kvalitativ forskning är målinriktat urval. Målinriktat urval beskriver 

Bryman (2008) som en “samplingsteknik av strategiskt slag” där forskare försöker skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Vid de två intervjuerna gjordes urvalet, i samråd 

med företaget Prodelox, efter personernas position på företaget och efter vem som skulle ha störst 

möjlighet att svara på frågor gällande företaget. Detta eftersom det var av vikt för studiens syfte att få 

korrekt information om företaget Prodelox. Ett målinriktat urval gjorde således då forskarna försökte 

skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval.  

 

2.2.2 Genomförande av personliga intervjuer 
 

För att få en djupare förståelse av Prodeloxs varumärkesidentitet hölls två kvalitativa intervjuer med 

två anställda på Prodelox. Den ena intervjun utfördes den 9 april 2015 kl 9-10 med Johannes 

Walfridsson, VD för Prodelox. Den andra intervjun var med Bertil Eronn, marknadschef på Prodelox 

och hölls den 10 april 2015 kl 9-10. Intervjuguiden (se bilga 1) som utformades användes för båda 

intervjuerna för att lättare kunna jämföra den insamlade data. En kvalitativ intervjumetod valdes 

återigen då intervjupersonernas ståndpunkter var det centrala i att ta reda på Prodeloxs 

varumärkesidentitet. 
 
 

2.3 Utformning av prototyper  
 
Utifrån den data som analyseras i 5.1 Prodeloxs varumärkesidentitet och teorierna under 3. Referensram 

utformades en prototyp på en rörlig grafik (se bilaga 2) som ska kommunicera Prodeloxs 

varumärkesidentitet. Den rörliga grafiken har ett tidsspann på 1.04 minuter och består av ett flertal olika 

scener. För att kunna undersöka ifall prototypen effektivt kommunicerar Prodeloxs varumärkesidentitet 

skapades, som jämförelse till den rörliga, även en statisk grafik (se bilaga 3) till fokusgruppsintervjuerna, 

se 2.4 Fokusgrupper. Den statiska, bestående av fyra olika bilder utformades med mål att innefattande 

samma information som den rörliga grafiken. Hur undersökningen av prototypen gick till presenteras 

nedan i Genomförande av fokusgrupper, 2.4.2. 

 

2.4 Fokusgrupper 
 

Fokusgruppsintervju tillhör kvalitativa metoder och är en form av gruppintervju då den inbegriper fler än 

en person. Det som betonas med en fokusgrupp, till skillnad från andra gruppintervjuer, är att gruppen 

ofta får diskutera och fördjupa sig kring en viss frågeställning eller ett visst ämne. Det som är av intresse 

vid en fokusgruppsintervju är hur gruppmedlemmarna interagerar med varandra och hur de reagerar på 

varandras åsikter. Intervjumetoden bör därför vara förhållandevis ostrukturerad så att gruppmedlemmarna 

kan uttrycka sig fritt. Gruppledaren för fokusgruppen har som uppgift att leda intervjun men utan att vara 
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allt för styrande. Antalet deltagare i en fokusgrupp samt antalet grupper bestäms utefter 

forskningsprojektet. Tid och andra resurser styr och även punkten av teoretisk mättnad, den punkt som 

nås då ingen ny information uppges. Något som också bör tas i åtanke är att komplexiteten av studien 

ökar tillsammans med antalet deltagare. Det finns både för- och nackdelar med stora respektive små 

grupper, en för stor grupp kan exempelvis orsaka blyghet hos vissa personer. Fokusgrupper fungerar bäst 

om den spelas in och därefter transkriberas, då det kan vara svårt att hinna anteckna allt och att det ibland 

är av vikt att veta vem som säger vad (Bryman, 2008). 

 

2.4.1 Urval till fokusgrupper  
 

Vid fokusgrupperna intervjuades sex personer uppdelade på två fokusgrupper med tre personer i vardera 

grupp. Målinriktat urval innebär enligt Bryman (2008) att forskaren väljer ut intervjupersoner som har en 

relevant koppling till forskningsfrågor. För att få svar på studiens frågeställningar var det väsentligt att 

intervjua en målgrupp för testet på prototyperna och därför gjordes ett målinriktat urval. 

 

Prodeloxs ena målgrupp består av personer med en tanke om att starta ett företag med en produkt i fokus 

(Eronn, 2015). Vidare menar Eronn (2015) att deras målgrupp ofta har en bakgrund som ingenjör. I 

urvalet gjordes därmed kriteriet att personerna i fokusgruppen skulle vara ingenjörer eller utbilda sig till 

ingenjör. Sedan fick även samtliga i fokusgruppen i slutet besvara ifall de någon gång funderat på en 

produkt som affärsidé. Detta gjordes dock inte som ett urval eftersom inget om Prodelox skulle avslöjas 

innan intervjuerna. Urvalet till fokusgruppen gjordes målinriktat men begränsades även till vilka som det 

fanns möjlighet att få tag på. Detta eftersom det var av vikt att urvalet hade en relevant koppling till 

studiens syfte samt de forskningsfrågor som skulle besvaras.  
 

2.4.2 Genomförande av fokusgrupper 
 

Måndagen den 27/4 hölls två fokusgrupper vid Linköpings universitet, campus Norrköping. 

Fokusgrupperna bestod av tre ingenjörsstudenter i vardera grupp och varade i ca 45 min. Denna 

intervjumetod valdes med syfte att ta reda på ifall den rörliga grafiken bidrar med kommunikativa 

fördelar för målgruppen, samt ifall det är möjligt att gestalta Prodeloxs varumärkesidentitet i den rörliga 

grafiken. För att undvika metodfel fick den första fokusgruppen se den statiska grafiken först följt av en 

gruppdiskussion för att sedan se den rörliga grafiken följt av en gruppdiskussion. I den andra 

fokusgruppen visades de olika grafikerna i omvänd ordning. Den statiska grafiken visades i tio sekunder 

per bild i enlighet med 3.3.4 Fokusera på kärnbudskapet, på varandra följande, det vill säga i totalt 40 

sekunder. Den rörliga spelades upp från början till slut, det vill säga i 1.04 minuter. I slutet av båda 

gruppintervjuerna diskuterade grupperna de två grafikerna tillsammans och jämförde de emellan. Det sågs 

som en fördel att gruppmedlemmarna kunde diskutera med varandra och reagera på varandras åsikter och 

därför valdes denna intervjumetod. För att alla gruppmedlemmar skulle våga uttrycka sina åsikter så 

valdes små fokusgrupper med tre personer i vardera grupp för att främja detta. En intervjuguide (se Bilaga 

4) med frågor kopplade till ämnet förbereddes innan de båda intervjutillfällena. Detta ansågs som 

fördelaktigt för att forskarna skulle vara säkra på att de fick relevant information till den tänka studien. 

Frågorna som formades var relativt ostrukturerade vilket tillät deltagarna att tala fritt kring det ämne som 

diskuterades. Under intervjun hade Ebba Delsol rollen som gruppledare och ställde frågor till gruppen för 
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att få fram deltagarnas synsätt och uppfattningar. Matilda Kurtson Bellman hade rollen som observatör 

och antecknade bland annat ifall någon av deltagarna tog en mer ledande roll eller liknande som påverkar 

gruppdynamiken. De båda intervjuerna spelades in då det ansågs vara av vikt att veta vem som sa vad. 

Detta gjordes även då det skulle varit svårt att hinna anteckna alla individers åsikter under intervjun. 

Intervjuerna har sedan transkriberats. 

 
2.5 Analysmetod  
 

I studien har den insamlade data från de kvalitativa intervjuerna samt fokusgrupperna analyserats enligt 

Creswells (2009) metod för kvalitativ data-analys. Denna metod består av sex följande steg (Creswells, 

2009): 

      

1. Organisera och förbereda  

Första steget handlar om att förbereda data för analys. Detta inkluderar att transkribera intervjuer, 

renskriva fältanteckningar, lista allt visuellt material, sortera och arrangera data beroende på källan för 

informationen. 
  

2. Överblicka data 

I steg två skapas en överblick över den data som förberetts, detta innebär att allt material läses igenom så 

att en övergripande uppfattning kan bildas. Det handlar om att upptäcka tendenser och spår för att förstå 

den övergripande betydelsen och innebörden i respondenternas svar.  

 

3. Koda 

I tredje steget påbörjas kodningen, det vill säga processen då den insamlade data kategoriseras. Detta 

innefattar att ta delar av den insamlade data bestående av bildformat eller textformat och sätta dessa i 

kategorier som sedan ges en beteckning. 
 

Tesch (1990 i Creswell 2009 s. 186) tar upp åtta steg för tillvägagångssättet för arbetet med kodning. 

 
a. Läs transkriberingen noggrant och skapa förståelse för helheten 

b. Välj ett dokument som du går igenom och frågar dig själv “vad handlar det här om”. Skriv ner 

funderingar om den underliggande meningen, inte själva innehållet i informationen. 

c. När ovanstående steg har genomförts för alla respondenter, gör du en lista över samtliga ämnen. 

Gör kolumner av dessa ämnen, exempelvis, vanligt förekommande ämnen, unika ämnen och 

avvikande ämnen. 

d. Förkorta ämnena till koder och gå tillbaka till din data och skriv ner koderna i anslutning till 

lämpligt segment av text. Genom att göra detta så är det möjligt att nya koder och kategorier 

identifieras. 

e. Namnge samtliga ämnen och omvandla dem till kategorier. Försök reducera listan med kategorier 

genom att exempelvis slå ihop närliggande ämnen. Går även att dra linjer mellan olika kategorier 

för att visa att de hör ihop. 

f. Förkorta återigen kategorierna till koder och skriv ner dessa i alfabetisk ordning. 

g. Samla allt datamaterial, tillhörande samtliga kategorier och gör en preliminär analys. 
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h. Om det behövs, koda om data. 

4. Beskriva 

Efter steg tre och kodning kan beskrivningar göras av bland annat personer, platser och händelser. Utefter 

den data som kodats tas det fram ett antal olika kategorier, dessa kategorier är det som blir studiens 

resultat.  

 

5. Representera 

Detta steg syftar till att forskaren nu ska utveckla hur den beskrivning som togs fram i steg fyra ska 

användas och representeras. Det mest förekommande sättet är att beskrivningen används i berättande form 

för att styrka resultatet av analysen. I många kvalitativa studier används även tabeller, visuellt material 

och figurer som hjälpmedel. 
 

6. Tolka 

I det sjätte och sista steget i analyseringen av data görs en tolkning av den kvalitativa forskningen. 

Forskaren ska reflektera över vilken betydelse och insikter den data som samlats har gett, “Vilka lärdomar 

har gjorts?”. Detta kan leda till att nya forskningsfrågor väcks eller till en jämförelse mellan litteratur- och 

teoribakgrund och insamlad data. 
 

2.6 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 
 

I en kvalitativ studie diskuteras validitet och reliabilitet utefter hur en forskare har samlat in och bearbetat 

data. Med kvalitativ validitet avses att en forskare kontrollerar sina resultat genom olika procedurer så att 

det som mäts är av relevans medan kvalitativ reliabilitet indikerar hur konsekvent studien genomförs samt 

dess följdriktighet. Termer som brukar användas kring validitet är pålitlighet och trovärdighet (Creswell, 

2014).  

 

Den data som har samlats in på Prodelox gällande bland annat deras varumärkesidentitet är av validitet i 

den meningen att den har sitt ursprung från primära källor hos Prodelox. Detta innebär dock en risk för att 

informationen som getts är partisk och inte korrekt angiven. Då varumärkesidentitet handlar om hur 

varumärket själva vill framstå och är något partiskt innebär det ingen negativ påverkan på reliabiliteten att 

endast intervjuer med anställda utfördes. Däremot kan reliabiliteten ifrågasättas när det gäller den data 

som samlats in som bakgrundsinformation om produktutvecklingsbyråer, marknaden och konkurrensen. 

Genom att kontrollera så att inga misstag gjordes vid tillfället då data samlades in och se till att den inte är 

partisk kunde försäkringar göras om att studien utförts på ett tillförlitligt sätt. Den data som samlats från 

Prodelox har även granskats, bearbetats och sorterats kritiskt efter relevans och efter den metod som 

redogjordes för i kapitel 2.5 Analysmetod för att innehållet ska nå en så hög pålitlighet som möjligt.  

 
Bryman (2002) beskriver att det är av vikt att tänka på formuleringarna av de intervjufrågor som används 

då det är essentiellt att respondenterna och intervjuarna uppfattar frågorna på samma sätt. Under de två 

intervjuerna ställdes därför följdfrågor så som ”förstår jag det rätt att du menar…” för att forskarna skulle 

kunna försäkra sig om att inga missförstånd gjordes och för att öka reliabiliteten av studien.  
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Den data som samlades in under de två fokusgruppsintervjuerna har även den granskats, bearbetas och 

sorterats kritiskt efter relevans utifrån den metod som togs upp i kapitel 2.5 Analysmetod. Detta för att öka 

validiteten och minska risken för att irrelevant data använts i studien. Vid de olika fokusgrupperna 

användes samma intervjuguide för att minska risken till felaktig data och för att öka reliabiliteten. Om 

ordningen på vilken grafik som visas först är en faktor som påverkar respondenternas svar och hur 

respondenterna känner kring de två grafikerna kan det märkas i resultatet genom att använda olika 

ordningar för de två fokusgrupperna. För att öka reliabiliteten fick därför ena fokusgruppen först se den 

statiska grafiken och sedan den rörliga grafiken medan den andra fokusgruppen först fick se den rörliga 

grafiken och sedan den statiska. 

 

Kvalitativa generaliseringar är en term som används i begränsad omfattning i kvalitativ forskning, 

eftersom de ofta avser en djupare undersökning av ett litet antal personer. Med generalisering avser till 

vilken grad studiens resultat kan appliceras på andra fall (Creswell, 2014). Forskarna är medvetna om att i 

och med att detta är en kvalitativ fallstudie är en generalisering av studien svårare att anta.  

 
2.7 Etiska aspekter  
 

Bryman (2008) tar upp fyra etiska principer som gäller för svensk forskning: 
 

Informationskravet handlar om att deltagarna ska bli informerade om undersökningens syfte samt vilka 

moment som ingår i undersökningen. Deltagarna ska även få veta att deras deltagande är frivilligt och att 

de har rätt att hoppa av om de så önskar. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma ifall de vill vara med i 

undersökningen eller inte. 

 
Konfidentialitetskravet innefattar att information om alla de individer som har deltagit i studien ska 

behandlas konfidentiellt. Konfidentiell information kan bland annat vara namn, adresser, telefonnummer 

eller andra personuppgifter.  
 

Nyttjandekravet handlar om att den data som samlats endast får användas i forskningsändamål.  
 

För denna studie har hänsyn tagits till samtliga ovannämnda etiska principer (Se bilaga 1 och Bilaga 4). 

Konfidentialitetskravet har dock inte uppfyllts helt i enlighet med Bryman (2008). Vid de intervjuer som 

skett kopplat till företaget Prodelox har intervjupersonerna gett sitt godkännande att företagets namn samt 

deras personliga namn får användas i rapporten. Samtliga personer vars namn används i rapporten har 

även fått läsa igenom de delar av rapporten där deras namn används innan publicering.  
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3. Teoretisk bakgrund 

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som har nyttjats vid utformningen av den rörliga grafiken som 

skapades till Prodelox och den statiska grafiken som skapades för att kunna genomföra den här 

undersökningen. 

 

3.1 Varumärkesidentitet 
 

Varumärkesidentitet är något påtagligt (Wheeler, 2012) som ska tilltala sinnet även kallat medvetandet 

hos konsumenter (Keller et al. 2012). Syftet med varumärkesidentitet är att skapa igenkänning, förstärka 

differentiering och göra varumärkets mening och innebörd tillgängligt. Varumärkesidentiteten tar separata 

delar av ett varumärke och förenar dem till en gemensam helhet (Wheeler, 2012). Att uppnå rätt 

varumärkesidentitet menar Keller et al (2012) innefattar att skapa medvetenhet om varumärket bland 

konsumenter. För att skapa varumärkesmedvetenhet måste hänsyn tas till både djupet och bredden. Djupet 

innebär att varumärkeselement behöver kunna återkallas från minnet hos konsumenten. Bredden i 

varumärkesmedvetenheten kräver att konsumenten har kunskap om varumärket och produkten eller 

tjänsten. Vidare handlar bredden om att konsumenten ska tänka på varumärket när ett visst behov uppstår 

hos dem som en produkt eller tjänst av varumärket kan tillfredsställa. En stor del inom 

varumärkesmedvetenhet handlar därmed om att konsumenterna ska veta vilken funktion varumärket fyller 

för dem (Keller et al, 2012). 

 

3.2 Infografik 
 

Enligt Smickilas (2012) är infografik en kombination mellan data och design för att möjliggöra visuell 

inlärning. Det finns två typer av infografik; explorativt och berättande. Explorativ information gör det 

möjligt för betraktaren att komma fram till egna slutsatsers och är i sig självt opartisk. Berättande 

infografik är partisk och har som syfte att vägleda betraktaren till att förstå ett budskap på ett specifikt sätt 

(Lankow et al, 2012). 

 

Infografik är ett effektivt kommunikationsmedel eftersom sammanslagningen av bilder och ord gör det 

lättare för läsaren att bearbeta information snabbt och effektivt. Infografik är därför något som ofta 

uppskattas av läsaren på grund av dess förmåga att kommunicera ett budskap på ett effektivt sätt (Toth, 

2013). Lazard & Atkinson (2014) menar även att infografik skapar ett större engagemang hos läsaren i 

jämförelse med text eller illustration som står för sig själva. 

 
Det är av vikt att den infografik som skapas av ett företag presenterar något av värde och nytta för den 

tänkta målgruppen samtidigt som den syftar till att stärka företaget. Infografiken kan positionera en 

organisation på marknaden som en värdig kandidat att göra affärer med. Infografik som saknar ett syfte 

kan däremot vara ett ineffektivt kommunikationsmedel och stjälpa mer än vad den hjälper. Det är därför 

viktigt att veta infografikens syfte samt vilka mål företaget hoppas att uppnå med hjälp av infografiken 

(Smickilas, 2012). 
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Illustrationer och visualisering av data är de två stora komponenter vid utformandet av infografik. 

Beroende på det som ska visualiseras kommer en eller antingen båda två av dessa komponenter att 

användas. Generellt sett brukar illustrationer användas vid berättande infografik och visualisering av data 

brukar användas vid utformningen av explorativ infografik, men som vid alla designrelaterade områden 

gäller det att hitta den rätta balansen (Lankow et al, 2012). Smickilas talar om de 5 W:na och ett H för 

skapandet av en relevant infografik (Smickilas, 2012): 

 

Who  
Vilken typ av information som ska visualiseras samt vilken ton den ska ha beror på vem som kommer att 

betrakta den, det är därför viktigt att lära känna sin målgrupp (Smickilas, 2012).   

 
What 

Att veta syftet med infografiken är viktigt för att kunna skapa relevanta lösningar. Det är likaså väsentligt 

att känna till nyckelbudskap som målgruppen verkligen måste förstå, eftersom för många budskap kan 

skapa förvirring (Smickilas, 2012). 

 
When 

Den information som visas måste vara relevant för målgruppen. Informationen bör därför kontrolleras så 

att den är uppdaterad och inte för gammal (Smickilas, 2012).  

 

Where 
Vart infografiken publiceras avgör hur den utformas, om en infografik exempelvis publiceras online är 

det nödvändigt att ta hänsyn till skärmens upplösning, användbarhet, uppmärksamhetsspannet och 

skärmstorlek (Smickilas, 2012). 

 

Why 
Att veta varför informationen som visualiseras är viktigt är en av byggstenarna i en bra infografik och är 

informationen inte viktigt kan den tas bort ifrån det som visualiseras (Smickilas, 2012).  
 

How 

Att förstå hur lätt eller svår infografiken är att tolka är nödvändigt i utformandet och det kan vara bra att 

låta ett par nya ögon titta på infografiken innan publicering (Smickilas, 2012). 

 

3.3 Riktlinjer för infografik 
 
För att undvika de mest vanliga designmisstagen för infografik menar Randy Krum att tipsen som han tar 

upp i boken ”Cool infographics: effective communication with data visualization and design” kan 

användas som riktlinjer (Krum, 2014). Vidare menar Krum (2014) att riktlinjerna kan ha en avgörande 

roll för hur effektivt den slutgiltiga designen kommer att kommunicera till målgruppen, bygga företagets 

varumärkesvärde och delas på sociala medier. Nedan presenteras Krums (2014) riktlinjer. 



   

17 

 
 
3.3.1 Designa korrekt 
 
Att designa korrekt är den viktigaste aspekten för infografik. Det gäller att den data som visas är korrekt 

visualiserad i infografiken. Om en datavisualisering är felaktigt utförd, kan det medföra att trovärdigheten 

går förlorad och läsaren får ingen tilltro till infografiken, även om annan visualisering av data är korrekt 

utförd. Detta innebär också en negativ påverkan på företaget som infografiken är utformad till då även 

deras trovärdighet sjunker. Om all datavisualisering är korrekt och tydlig förmedlar det en kompetens 

inom ämnesområdet, medför trovärdighet och hjälper läsaren att komma ihåg budskapet. För att göra 

korrekta datavisualiseringar behövs förståelse för att människan uppfattar storleken på ett objekt utifrån 

dess area, inte höjd eller bredd. Det är bland annat vanligt att det felet görs gällande datavisualiseringar i 

form av cirklar där data överförs till cirkelns diameter istället för arean (Krum, 2014). 

 

3.3.2 Välj ett bra ämne 
 
Infografik behöver vara intressant eftersom läsaren inte vill slösa bort sin tid på något tråkigt och 

irrelevant. Det kan låta självklart men faktum är att många företag har svårt att hitta ett bra ämne för sin 

infografik. En bra infografik ska fokusera på ett ämne som målgruppen är intresserad av men helst även 

tillägga något nytt inom ämnet som målgruppen inte känner till sedan tidigare. Om den informationen 

dessutom skulle anses vara överraskande och oväntad för målgruppen innebär det större chans att 

infografiken delas mellan vänner och på sociala medier (Krum, 2014). 

 
Det är även viktigt att visualiseringarna är attraktiva vilket innebär det visualiserades förmåga att vara 

tilltalande för målgruppen. Estetiken är inte begränsad till den visuella formen utan innebär också 

aspekter så som originalitet och innovation samt andra subjektiva faktorer som innefattar 

användarupplevelse (Moere & Purchase 2011). De estetiska lösningarna ska ses som en helhet och inte 

som individuella element menar Lankow et al (2012). Kontexten av vad som är tilltalande är ett 

förhållande mellan det som ska visualiseras och den tänkta målgruppen, det är därför viktigt att hitta det 

rätta sättet att visualisera en viss typ av information (Lankow et al, 2012). 

 
Två vanliga ämnesområden är trendiga ämnen och kontroversiella ämnen. Trendiga ämnen handlar helt 

enkelt om att infografiken anpassas efter vad som är trendigt just nu. Det kan vara ett effektivt 

tillvägagångssätt att utnyttja trendiga ämnen för att få spridning på sin infografik. Nackdelen är dock att 

trendiga ämnen inte är en särskilt långsiktig metod eftersom trender hela tiden förändras och byts ut. 

Kontroversiella ämnen handlar om att försöka ansluta till målgruppen på ett känslomässigt plan. Lyckas 

infografiken med detta så är det också större chans att det ger spridning. Inställningen till kontroversiella 

ämnen brukar vara att all sorts spridning är bra marknadsföring, även om läsaren delar ett ämne som de 

har negativa åsikter om. Kontroversiella ämnen ses dock som riskfull marknadsföring på grund av att 

företaget kan anses ta en parts sida (Krum, 2014). 
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3.3.3 Sök efter tidigare design 
 

Med tanke på att mer och mer infografik görs och publiceras på nätet så finns det också större chans att 

det tänkta ämnet redan berörts. Därför är det viktigt att söka efter redan befintlig infografik inom ämnet 

för att minska risken för att återupprepa något som redan gjorts (Krum, 2014). 

 

3.3.4 Fokusera på kärnbudskapet 
 

Om en design innehåller för mycket information eller inte har ett tydligt budskap skapar det förvirring hos 

läsaren. Om det händer orkar läsaren sällan försöka förstå budskapet i infografiken då det blir för mycket 

att ta in. Att inkludera för mycket information i infografik ger på så sätt motsatt effekt och kommunicerar 

istället ingenting till läsaren. Därför är det ytterst viktigt att definiera kärnbudskapet som ska förmedlas 

till målgruppen. Det handlar därför om att inkludera data och information som behövs för att 

kommunicera och stödja kärnbudskapet och eliminera allt annat. De flesta skummar igenom en infografik 

på bara några sekunder och uppskattar om infografiken kommer till saken fort. En bra design för 

infografik behöver förmedla dess kärnbudskap till läsaren inom loppet av 5-10 sekunder. Detta för att 

läsaren fortfarande ska ta in det centrala budskapet även om de skummar och inte tar sig tiden att läsa hela 

infografiken (Krum, 2014). Moere & Purchase (2011) menar att det är viktigt att optimera visualisering 

av en specifik information för att nå den högsta nivån av effektivitet och ändamålsenlighet och genom 

detta öka infografikens användbarhet. 
 

3.3.5 Visualisera när det är möjligt 
 

Att visualisera data bidrar till att komplex information blir lättare att förstå samt gör den mer intressant 

för läsaren och ska därför göras när det är möjligt. Infografik med mycket text kan avskräcka läsaren vid 

första anblicken. Om infografik verkar ta lång tid att läsa kommer de flesta att avstå ifrån att läsa den. Ett 

vanligt misstag som formgivare gör är att tro att det blir lättare för läsaren att förstå data som är skriven 

med större teckengrad (Krum, 2014). Krum (2014) vill därför understryka att teckensnitt skrivet i stor 

teckengrad inte är visualiseringar. Läsning är nämligen en långsammare process än mönsterigenkänning. 

Om infografik exempelvis vill kommunicera en procentenhet och detta görs i form av endast text och 

siffror så får läsaren ingen hjälp med hur värdet ska tolkas. Läsaren måste förstå värdet utifrån sina 

personliga erfarenheter och perspektiv samt kommer att göra sin egen bedömning av värdet baserat på 

information som läsaren redan känner till. Formgivaren förlorar på så sätt kontroll över hur läsaren tolkar 

data eftersom hen omöjligt kan veta vilken referensram som varje individuell läsare kommer att använda 

som jämförelse (Krum, 2014). 

 

Ytterligare en aspekt med att visualisera data är att läsaren uppfattar all data som endast visas i form av 

text som mindre viktig eller irrelevant. Med hjälp av exempelvis ikoner, färger och diagram för att 

visualisera en procentenhet som en del av de kompletta 100 procenten, blir statistiken lättare att förstå. 

Uppmärksamheten riktas främst mot visualiserad data medan data i form av enbart text uppfattas som 

sekundär information till det visualiserade. Data som inte visualiserats i en infografik hoppar många 

läsare över. De flesta försöker förstå budskapet från enbart det visualiserade och endast en liten del 



   

19 

kommer att läsa ytterligare text. Sammanfattningsvis är fördelarna med att visualisera data att det (Krum, 

2014): 

 
- Väcker uppmärksamhet 

- Minskar tiden det tar för läsaren att förstå data 

- Skapar ett sammanhang till data genom att visa en jämförelse 

- Gör kärnbudskapet mer minnesvärt 

- Gör informationen mer tillgänglig för läsare som prata andra språk 
 

3.3.6 Minimera text 
 

Tanken med infografik är att information ska bli enklare att förstå och gå snabbare att läsa med hjälp av 

visuell design. Det går dock inte alltid att helt exkludera text från en infografik men texten bör minimeras 

så mycket som möjligt. Detta är en av de största utmaningarna eftersom företaget ofta har mycket 

information som de vill förmedla till läsarna. Det är dock viktigt att infografiken fokuserar på att 

kommunicera det centrala budskapet och inte försöker vara den heltäckande guiden till allt om ett företag 

eller deras produkter. Det är viktigt att ha i åtanke att ju mindre text som inkluderas i en design, desto fler 

människor kan infografiken nå. Läsarna avgör ifall en infografik är värd att läsa redan vid första 

anblicken. Om det ser ut att vara mycket text inkluderat i infografiken så uppfattas den generellt sett för 

komplicerad för att vara värd att läsa (Krum, 2014). 

 

3.3.7 Eliminera diagramkategorier 
 
Tabeller och diagram är viktiga element inom datavisualisering och används ofta då formgivaren inte 

behöver skapa dem helt från grunden. Diagramkategorier försvårar läsbarheten med tanke på att man 

måste läsa fram och tillbaka mellan kategorierna och diagrammet för att förstå skillnaden mellan de olika 

delarna i diagrammet. Det är viktigt att formgivaren försöka minimera läsarens ögonrörelse för att på så 

sätt förbättra läsbarheten. Ansvaret ligger därmed på formgivaren att förbättra diagrammen som det redan 

finns färdiga mallar för och framförallt eliminera diagramkategorier. För att kunna eliminera 

diagramkategorier kan formgivaren istället använda sig av ikoner med en beskrivande text som placeras 

ut direkt på de olika delarna av diagrammet. Detta för att underlätta avläsningen av färgkodningen i och 

med att läsaren kan identifiera delarna i diagrammet med minimala ögonrörelser. All relevant information 

är inom läsarens synfält och ikonerna är också snabbare att förstå än att läsa textetiketter (Krum, 2014). 

 

3.3.8 Datatransparens 
 

Att vara datatransparent innebär att infografiken måste återge källorna till de uppgifter som ingår i 

konstruktionen på ett öppet och ärligt sätt (Krum, 2014). Det är viktigt att infografiken är hållbar vilket 

syftar till tillförlitligheten och lämpligheten för de uppgifter infografiken skildrar (Moere & Purchase 

2011). Trovärdigheten spelar en stor roll för framgången för en infografik. Läsarna kommer inte att dela 

infografiken på sociala nätverk om de är tveksamma till om informationen stämmer (Krum, 2014). 
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Frågor som läsarna vanligtvis vill få besvarade är enligt Krum (2014): 

- Var kommer uppgifterna ifrån? 

- Hur gammal är informationen? 

- Varför ska jag tro på informationen? 

- Är infografiken trovärdig? 

3.4 Rörlig grafik  
 

Rörlig grafik kan på ett effektivt och kreativt sätt kommunicera ett meddelande (Kim et al, 2014) och kan 

nyttjas för att visualisera data (Lankow et al, 2012). Möjligheten att fånga en betraktares uppmärksamhet 

med hjälp av exempelvis musik och samtidigt informera genom rörligt bildspråk ger en möjlighet att 

kommunicera ett varumärkebudskap på ett kraftfullt sätt. Lankow et al menar att rörlig grafik är bäst att 

använda när ett företag vill kommunicera ut en linjär berättelse med målet att skapa engagemang hos 

betraktaren på flera nivåer (Lankow et al, 2012). Kriste (2013) påpekar att rörligt bildspråk kan nyttjas 

som en differentiering gentemot ett företags konkurrenter. Penner (2011) skriver på vimeo.se att vid 

skapandet av rörlig grafik är det viktigt att tänka på:  

 

3.4.1 Timing 
 
Oberoende av vilka grafiska element som används måste de röra sig, skaka och komma in i bild med rätt 

timing. Betraktare av en rörlig grafik kan lätt avgöra om något element kommer in vid fel tidpunkt 

(Penner, 2011). 

 

3.4.2 Varaktighet 
 
Att ett grafiskt element visas för snabbt kan resultera i att budskapet inte hinner uppfattas. Om ett element 

visas för länge kan vara lika stjälpande då betraktaren hinner tappa intresset. Det är därför av vikt att 

varaktigheten på olika grafiska element anpassas till budskapet (Penner, 2011). 
 

3.4.3 Tempo 
 

Det är av vikt att hastigheten på upprepade rörelser samt musik används korrekt tillsammans. 

Användningen av en rytm kan skapa olika effekter och det är viktigt att tempot matchar produktionen 

(Penner, 2011). 
 

3.4.4 Övergångar 
 

Hur en scen eller en bild övergår från en till en annan har ett stort inflytande på hur budskapet kommer att 

tolkas. Övergångarna mellan bilder och scener ska därför matcha ämnet så att betraktaren fortsätter att 

vara intresserad av det som berättas (Penner, 2011). 
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3.4.5 Naturliga rörelser 
 

Det är till fördel om rörelserna i det som skapas är naturliga och följer fysikens lagar, så som 

gravitationskraft. Ju mer rörelser överensstämmer med betraktarens förväntningar, desto mer övertygande 

och engagerande kommer betraktaren att uppfatta det som gestaltas (Penner, 2011). 
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4. Empiri  
 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och även en analys av den insamlade data, det redogörs även 

här för forskarnas slutsatser och rekommendationer.    

 

4.1 Prodelox 
 
Nedan presenteras datasammanställningen av de två kvalitativa intervjuerna som hölls med Johannes, 

VD:n för Prodelox, och Prodeloxs marknadschef Bertil. 

 
Prodelox är en produktutvecklingsbyrå med cirka 30 anställda. En central del i Prodelox som särskiljer de 

från konkurrenterna är att de besitter en mängd olika kompetenser som tillsammans bidrar med kompletta 

produkter. En fördel med Prodeloxs samlade kompetenser är att kommunikationen och arbetet på 

företaget effektiviseras då alla anställda har tillgång till varandras hjärnor. Det innebär att de prioriterar 

gott samarbete vilket i slutändan leder till att kunden får en bättre och mer komplett produkt (Walfridsson, 

2015; Eronn, 2015). Detta ger en helhet till kunderna som är mycket uppskattad och gör att de även 

kommer tillbaka (Eronn, 2015). Walfridsson (2015) menar att företaget utvecklar produkter till sina 

kunder genom att arbeta tillsammans och Eronn (2015) säger att “när man anlitar Prodelox anlitar man 30 

personers kunskap till priset av 1”.  

  
Prodelox logotyp liknas med en “splash-fläck” och symboliserar hur företaget gör ett avtryck hos sina 

kunder (Walfridsson, 2015) eller hur den samlade kompetensen på företaget når ut till kunderna (Eronn, 

2015). De färger som kopplas till företaget är framförallt en neongrön-liknande kulör, en mörkare grå och 

en ljusare grå. Den gröna färgen står för företagets kreativa sida och de två gråa nyanserna uttrycker 

Prodeloxs tekniska, seriösa, professionella sida och den kvalitet de produkter företaget tar fram håller. 

(Walfridsson, 2015; Eronn, 2015) 

 

Ytterligare något som Prodelox prioriterar högt är deras öppenhet, pålitlighet och ärlighet och att det ska 

vara enkelt för kunder att arbeta med företaget (Walfridsson, 2015). Det finns en professionalitet i allt det 

Prodelox gör (Walfridsson, 2015; Eronn, 2015), men samtidigt tycker Eronn (2015) att det är viktigt att 

glädjen som finns på företaget smittar av sig på kunderna. Eronn (2015) tycker också att det är viktigt att 

deras kunder känner sig inspirerade av att jobba med Prodelox och att de upplever företaget som kreativt 

och innovativt.  
 

4.2 Fokusgrupper 
 

De personer som medverkade under den första fokusgruppsintervjun presenteras nedan som Anonym 1, 

Anonym 2 och Anonym 3. De som medverkade i den andra fokusgruppsintervjun presenteras som 

Anonym 4, Anonym 5 och Anonym 6.  
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4.2.1 Statisk grafik 

 

Vad tyckte ni om det vi just visat? Spontana reaktioner? 

Den allmänna uppfattningen i Fokusgrupp 1 var att den statiska grafiken var färgglad och att betraktarens 

blick fångas upp. Anonym 3 ansåg att det var svårt att komma ihåg den första bilden efter att ha sett hela 

bildsekvensen. Anonym 2 och Anonym 1 samtyckte med detta och Anonym 1 tyckte även att det var svårt 

att se texten. De var alla överens om att den första bilden var den som var svårast att ta sig till. Detta 

berodde på att det var mycket som hände på denna och att det var nödvändigt att text och bild 

kombinerades för att helheten skulle förstås. Anonym 3 tyckte att de tre senare bilderna i sekvensen var 

tydligare i och med att de var ganska avskalade, Anonym 1 och Anonym 2 samtyckte i detta. Anonym 2 

la till att det var tydligt hur figurerna relaterade till texten, exempelvis att pusselbitarna symboliserade 

olika personer som alla gav något till företaget (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Anonym 5 tyckte att den statiska grafiken har samma glada stil som den rörliga. Det gäller både färgerna 

och ikonerna som tydligt visar vad de handlar om. Anonym 4 instämde gällande ikonerna och tyckte att 

“man nästan hade kunnat skippa texten eftersom de talar mycket för sig själva” Anonym 4 ansåg också att 

bilden med pusselbitarna förlorade sin effekt i den statiska grafiken vilket de andra höll med om (Anonym 

1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Vilka känslor tyckte ni den statiska grafiken gav? 

Alla respondenter fick först anteckna ner stödord för denna fråga som sedan togs upp i gemensam 

diskussion. 

 
Anonym 3 och Anonym 2 tyckte att grafiken var väldigt färgglad, på ett positivt sätt. Anonym 3 ansåg att 

den första delen i grafiken skulle kunnat passa på en hemsida eller i en applikation, vidare ansåg hen att 

om det hade varit en fristående reklam hade den varit väldigt otydlig. Anonym 2 tyckte att figurerna i 

grafiken gav känslor som “lockande”, då de lockade personer till att söka mer information om företaget. 

Vidare menade Anonym 2 att detta också berodde på att de termer som togs upp var ganska breda och att 

man inte förstod vad de betydde genom grafiken. Detta sades som något positivt.  Anonym 1 kände att 

den statiska grafiken var svår att förstå, speciellt kopplingen mellan den första bilden och de övriga. 

Anonym 1 fick vidare känslan av att det var någon form av samarbete som skulle framhävas (Anonym 1, 

Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 
Anonym 5 skrev ner orden glädje, glada färger, barnprogram och enkelt. Hen tyckte att den statiska 

grafiken var för enkel och att företaget troligtvis gör mer avancerade saker än vad den statiska grafiken 

fick det att framstå som. Pusselbitarna i den statiska grafiken fick det att kännas väldigt enkelt och 

“barnprogrammet” (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 
Anonym 6 tyckte att den statiska inte förmedlade lika mycket “söka jobb-känsla”. Hen tyckte att det mer 

verkade som att företaget kunde leverera en produkt. Anonym 6 hade även skrivit ner ordet “teamkänsla” 

och syftade främst på bilden med pusslet (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
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Anonym 4 tyckte att den statiska grafiken inte var lika inspirerande som den rörliga grafiken och att det 

kändes väldigt tyst när de fick se den statiska grafiken. Hen saknade musiken och ljuden från den rörliga 

grafiken som hen tyckte bidrog med en mer inspirerande känsla. Gällande färgerna så tyckte Anonym 4 

att de förmedlade glädje, precis som färgen i den rörliga också gjorde. Första bilden i den statiska 

grafiken tyckte Anonym 4 gav en bättre överblick över kompetensernas ikoner tillsammans med 

beskrivande text. Hen tyckte att man fick möjlighet att gå tillbaka med blicken på en ikon som man ville 

kolla lite extra på. Anonym 5 instämde om att den statiska gav en bra överblick över ikonerna (Anonym 

4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

 

Vad tror ni att budskapet med grafiken var? 

Anonym 3 trodde att budskapet samt målet med grafiken var att få fler kunder. Anonym 2 tyckte snarare 

att budskapet var hur företaget arbetade mot sina kunder och internt (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 

2015). 

 
Alla respondenter i Fokusgrupp 2 tyckte att budskapet i den statiska grafiken var mycket svagare i 

jämförelse med den rörliga grafiken. De höll alla med om att den statiska grafiken inte var lika informativ 

och att man inte fick en lika tydlig känsla om varumärket. Anonym 4 tyckte också att effekter från den 

rörliga grafiken gick förlorad i den statiska grafiken, som exempelvis i scenen med pusselbitarna. 

Anonym 6 tyckte att största fördelen med den statiska grafiken var första bilden där man fick se samtliga 

kompetenser tillsammans med både ikoner och text (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

Med vilka ord skulle ni beskriva det visuella uttrycket (färg, form, designen)? 

Anonym 3 uttryckte att färgerna i grafiken var glada samt “behagligt skrikiga”, att de syntes väldigt 

tydligt utan att vara för störande. Enligt Anonym 2 var färgerna behagliga då inget stack ut men uttryckte 

att det samtidigt inte var “mellanmjölk”, det vill säga tråkigt. Anonym 1 beskrev färgerna som “inget slag 

i ansiktet direkt” utan väldigt lugnande (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Fokusgrupp 2 hänvisade till tidigare svar (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Vad tror ni företaget sysslar med? 

Anonym 2 tyckte till en början att företaget sysslade med produktutveckling då det stod utskrivet på en av 

bilderna men kände att det var en väldigt bred term. Hen kunde därför inte mer specifikt avgöra vilka 

typer av produkter företaget tog fram. Anonym 3 beskrev sig tro att företaget var en typ av konsultfirma 

då just ordet produktutveckling uppgavs, Anonym 2 höll också med om detta (Anonym 1, Anonym 2 & 

Anonym 3, 2015). 
 

Respondenterna i Fokusgrupp 2 tyckte att de fick en liknande bild av vad företaget sysslade med som den 

de hade från den rörliga grafiken. Anonym 4 och Anonym 5 ansåg att den statiska grafiken handlade mer 

om en fysisk produkt som företaget kanske har och kan ge sina kunder (Anonym 4, Anonym 5 & 

Anonym 6, 2015). 
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Hur tror ni företaget arbetar? 

Respondenterna i Fokusgrupp 1 var eniga om företaget strävade efter att ha en nära kontakt med kunden, 

detta motiverades genom hur pusselbitarna sattes ihop. Anonym 3 trodde även att pusselbitarna 

symboliserade att företaget hade väldigt bred kompetens som sedan ska bilda en helhet, hen sa sig chansa 

på att företaget på grund av detta var en större firma (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Alla i Fokusgrupp 2 ansåg att den statiska grafiken visade att de anställda arbetade tillsammans men att 

den inte gav samma gemenskapskänsla som den rörliga grafiken gav. Rörelsen ansåg de bidrog till en 

uppfattning och känsla för hur de arbetar på företaget, som den statiska grafiken saknade (Anonym 4, 

Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

Hur tror ni företaget vill uppfattas? 

Alla respondenterna i Fokusgrupp 1 trodde att företaget ville uppfattas som tryggt. Anonym 1 betonade 

att företaget verkade vilja skapa trygghet hos kunderna genom att säga att de jobbar tillsammans och nära 

samt att kunderna får vara med genom hela processen. Anonym 2 ansåg att företaget ville förmedla en 

bild av att vara väldigt omfattande och heltäckande, att de gör allt som i slutändan blir något komplett. 

Anonym 1 tyckte att företaget vill säga “vi har all kunskap” (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Samtliga respondenter i Fokusgrupp 2 trodde att företaget vill uppfattas som glada och lätta att arbeta 

med. Anonym 4: “Det är enkelt att jobba med oss” De kände dock att den statiska blev lite för lätt, som 

om företaget gjorde mer enkla uppdrag som inte är lika tekniskt avancerade (Anonym 4, Anonym 5 & 

Anonym 6, 2015). 

 

När vänder sig en kund till företaget och varför? 

Anonym 2 menade att de som vänder sig till företaget är personer som behöver kompetensen men inte 

besitter den själva, de som har en idé om en produkt men inte vet hur man går tillväga från idé till 

verklighet (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Anonym 4 tänker sig att en kund kan vända sig till företaget om de vill ha en produkt som inte är så 

komplicerad. Anonym 6 fastande för ordet idégenerering och tycker att det är ett väldigt brett begrepp och 

ställde sig frågande till ifall man som kund kan vända sig till företaget när som helst. Anonym 5 höll med 

och tyckte också att det lät lite som att företaget har lösningar på allt vilket hen tyckte lät orimligt och 

Anonym 6 instämmer om detta (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Var det någonting ni störde er på?  

Respondenterna i Fokusgrupp 1 var överens om att den första bilden var ett störande moment, detta då 

den var svårast att förstå. Anonym 1 förklarade att hens blick flackade mycket vid den första bilden och 

att man var tvungen att läsa överskriften flera gånger, titta på symbolerna och sedan göra det några 

gånger. Anonym 2 beskrev det som “kämpigt” att ta in all information och Anonym 1 använde uttrycket 

“svårt att få ett grepp om” (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
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Anonym 4 störde sig främst på att den statiska inte gav så mycket, att den inte var så informativ och att en 

av bilderna i mitten hade man kunnat tas bort då den inte tillförde med något mer vilket Anonym 5 och 

Anonym 6 instämde med. Anonym 5 och Anonym 4 störde sig också på att pusselbitarna i den 

gemensamma pratbubblan inte helt gick ihop och att det på så sätt kommunicerade fel budskap. Anonym 

6 störde sig på formuleringen av texten till prispallen och både Anonym 5 och Anonym 6 tyckte att 

prispallen hade kunnat vara i 2D som all annan grafik. Sen som Anonym 4 även nämnt tidigare så störde 

hen sig på att det var ett rätt så abrupt slut och Anonym 6 tyckte också att logotypen hade kunnat visas i 

slutet (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

4.2.2 Rörlig grafik 

 

Vad tyckte ni om det vi just visa? Spontana reaktioner? 

Anonym 3 tyckte att den rörliga var mycket tydligare och uttryckte att den var lättare att ta till sig. 

Anonym 2 instämde i detta och la till att det gällde framförallt den första bilden, då de olika 

komponenterna fick ta större plats. Vidare tyckte Anonym 3 att den rörliga skulle kunna fungera som ett 

självstående element. Att den rörliga hade själv kunnat klara av att förmedla ett budskap medan den 

statiska inte skulle klara det. Anonym 1 menade att den rörliga grafiken var mycket tydligare (Anonym 1, 

Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Anonym 4 och Anonym 6 gillade det grafiska formspråket i den rörliga grafiken och använde ord som 

“nice” och “jättefin”. Anonym 6 tyckte även att den var modern och glad samtidigt som den var 

informativ och förmedlade mycket. Hen ansåg att information hade paketerats på ett snyggt sätt i den 

rörliga grafiken och kände att man fick en bild av vad företaget sysslar med. Anonym 4 tyckte att det i 

första scenen var bra att man först fick en överblick av samtliga kompetenser innan rörliga grafiken gick 

in på detaljerna och visade delarna var för sig. Hen tyckte att det var tydligt men att det även hade kunnat 

vara en fördel med ytterligare en överblicksbild av kompetenserna efter att de specifika delarna 

presenterats. Detta för att underlätta för betraktaren att komma ihåg alla kompetenser efter att ha sett den 

rörliga grafiken. Anonym 5 tycker att produktutveckling är ett brett område och hade velat veta mer 

specifikt vad företaget gör inom de olika kompetenserna, som exempelvis beräkning. Hen ansåg att det 

var många stora ord men inte så mycket förklaring bakom dessa vilket gjorde så att hen hade svårt att tro 

på det. Anonym 4 och Anonym 6 instämde om att den rörliga grafiken hade kunnat förklara begreppen 

mer (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Vilka känslor tyckte ni den rörliga grafiken gav? 

Alla respondenter fick först anteckna ner stödord för denna fråga som sedan togs upp i gemensam 

diskussion. 

 

Anonym 2 uppgav att grafiken gav känslor så som “informativ” och “basic”. Hen tyckte att den rörliga 

grafiken gav känslan av en grundläggande introduktion till företaget som vidare lockade till att man ville 

ta reda på mer. Anonym 1 gillade färgerna väldigt mycket och menade att den rörliga grafiken var 

lugnande på ett bra sätt. Vidare uttryckte hen att det var roligt när saker rörde på sig och att det var kul när 
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saker hände. Anonym 1 stördes av att en övergång från en scen till en annan skedde alldeles för plötsligt 

och uttryckte detta som ett icke passande “hopp”, de två andra respondenterna instämde med detta. Alla 

respondenterna stördes även av det Messenger ljud som användes i en scen men kom överens om att det 

även var ett väldigt informativt ljud. Anonym 2 uttryckte särskilt att hen förstod direkt att det som visades 

handlade om en konversation då Messenger ljudet spelades upp. Anonym 3 använde ord som “jävligt 

tydligt” kopplat till Messenger ljudet (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Anonym 3 menade att “vi jobbar tillsammans” känslan och trygghets-känslan inte var lika påtaglig som i 

den statiska utan att den rörliga mer uttryckte företagets breda kompetens. Anonym 1 mot argumenterade 

och menade att hen fortfarande skulle känna sig trygg i företaget. Detta i och med grafiken uttryckte 

företaget som jätte kompetenta och känslan av att de gärna vill kommunicera med sina kunder (Anonym 

1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 
Alla respondenter i Fokusgrupp 2 ansåg att den rörliga grafiken förmedlade glädje och trodde att det 

berodde mycket på musiken och de färgglada kulörerna (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 
Anonym 4 skrev ner glädje och samarbete och tänkte mycket på musiken och färgerna som var glada och 

lättsamma och pusselbitarna som visade på samarbete. Hen tyckte även att det kändes som att den rörliga 

grafiken försökte förenkla breda begrepp och många olika områden (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 

2015). 

 
Anonym 5 skrev ner muntert och lugnt och sansat. Hen ansåg att det var en munter melodi och glada 

färger och att den rörliga grafiken presenterade information på ett lugnt och sansat vis. Vidare menade 

hen att hen som person inte kände sig stressad när hen såg den rörliga grafiken utan budskapet 

förmedlades på ett harmoniskt sätt (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Anonym 6 skrev ner orden glädje, teknik och jobb. Hen fick känslan av att det handlade om något 

tekniskt vilket även både Anonym 4 och Anonym 5 instämde om. Sedan tänkte Anonym 6 att den rörliga 

grafiken var jobbrelaterad på något sätt. Hen menade att det antingen kunde röra sig om att företaget sökte 

någon som var intresserad av de olika kompetenserna som den rörliga grafiken visade, eller att företaget 

kunde leverera en tjänst som hade dessa kompetenser (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Vad tror ni att budskapet med grafiken var? 

Anonym 3 ansåg att företaget ville förmedla hur “bra dom är på allt”. Anonym 2 uttryckte det som att 

företagets budskap var hur många olika saker de kunde. Anonym 1 menade att det väsentliga var hur bred 

kompetens och hur duktiga företaget var. Vidare kände Anonym 1 att även om det fortfarande upplevdes 

som att företaget ville ha en trygg relation till kunden så kom detta i skym undan för den breda 

kompetensen. Anonym 3 uttryckte detta som att tryggheten blev ett sekundärt budskap (Anonym 1, 

Anonym 2 & Anonym 3, 2015).   

 
Samtliga respondenter i Fokusgrupp 2 ansåg att budskapet med den rörliga grafiken handlade om att 

företagets anställda hade flera olika kompetenser och samarbetade med varandra så att kompetenserna på 

så sätt sammanfogades. De menade även att den rörliga grafiken visade på att det krävs olika kompetenser 
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och att ett samarbete mellan olika kompetenser är gynnsamt. Anonym 5 poängterade även att detta 

visades genom hela den rörliga grafiken, i och med att alla kompetenser låg i samma hjul i första scenen 

och pusselbitarna som gick ihop o.s.v. Anonym 5 instämde även med det som Anonym 6 tidigare sagt om 

att den rörliga grafiken kunde handla om jobb på något sätt. Antingen att de söker folk eller att de säljer 

en tjänst (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

Med vilka ord skulle ni beskriva det visuella uttrycket? 

Anonym 1 och Anonym 2 instämde med Anonym 3 att uttrycket var glatt. Anonym 3 uttryckte även, i 

negativ bemärkelse att den rörliga kändes lite hipster, som att företaget försökte vara lite moderna och 

ungdomliga (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 
Alla i fokusgrupp 2 tyckte att det visuella uttrycket var glatt och muntert och hänvisade även till deras 

svar från tidigare frågor. Samtliga gillade även ikonerna för de olika kompetenserna och tyckte att de 

visade tydligt vad för kompetens det handlade om (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

Vad tror ni företaget sysslar med? 

Anonym 3 beskrev att hen fick mycket starka konsult intryck och att det nu kändes som att man kan få 

hjälp hela vägen gentemot den statiska där hen inte fick samma känsla. Anonym 2 uttryckte hur företagets 

verksamhet kändes väldigt bred och att de verkade hålla på med både hård- och mjukvaruutveckling samt 

även projektledning. Anonym 2 trodde att företaget sysslar med produktutveckling (Anonym 1, Anonym 

2 & Anonym 3, 2015). 
 

Anonym 6 trodde att företaget kanske kunde vara ett konsultföretag som anställer ingenjörer. Anonym 5 

trodde att företaget sysslar med produktutveckling och att de “inte ger ut en resurs utan ett team av alla 

kompetenser som kan ge en produkt till ett företag som behöver det”. Anonym 4 instämmer med Anonym 

5 och tänker sig även att företaget kanske arbetar liknande som på Manpower (Anonym 4, Anonym 5 & 

Anonym 6, 2015). 

 

Hur tror ni företaget arbetar? 

Anonym 3 började med att säga att det fortfarande var tydligt att företaget vill ha en dialog, dock kom inte 

hen ihåg detta lika bra som när den statiska visades. Vidare menade hen att intrycket av Messenger tonen 

gav känslan av att företaget jobbar via internet och att man som kund inte gick in på ett kontor för att få 

hjälp. Även de olika “app liknande ikonerna” gav Anonym 3 känslan av att allt sköttes online och att 

företaget var teknologiskt (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Anonym 2 hade ingen tydlig bild av hur företaget arbetade förutom att de var måna om att ha en dialog. 

Anonym 2 började dock fundera över huruvida grafiken skulle visa den interna kommunikationen på 

företaget eller kommunikationen mellan kund och företag (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Anonym 1 trodde att företaget ville ha en nära dialog med sina kunder och ansåg att kommunikation var 
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viktigt för dem. Hen uttryckte att det kanske var upp till företaget och kunden att komma överens om det 

bästa sättet att kommunicera med varandra (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 
Alla i Fokusgrupp 2 håller med om att företaget troligen arbetar i team och samarbetar mellan olika 

områden. De menar också att företaget kommunicerar mycket och mellan olika kompetenser. Anonym 5 

trodde att de har en “stark team-känsla på företaget” som de andra respondenterna instämmer med 

(Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 
 

Hur tror ni företaget vill uppfattas? 

Respondenterna i Fokusgrupp 1 trodde att företaget ville uppfattas som kompetensrikt och ett företag som 

kan hjälpa personer som har en idé men inte vet hur den ska utformas till en färdig produkt (Anonym 1, 

Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Anonym 5 trodde att företaget vill uppfattas som kompetensrikt. Anonym 6 menar att de är öppensinnade 

i och med deras breda kompetens och att de kan tänka sig att anställa folk med andra kompetenser som 

inte nämndes i den rörliga grafiken (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

När vänder sig en kund till företaget och varför? 

Respondenterna i Fokusgrupp 1 tyckte samma som när frågan ställdes tidigare, att de som vänder sig till 

företaget är personer som behöver kompetensen, de som har en idé om en produkt men inte vet hur man 

går tillväga från idé till verklighet (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Anonym 5 trodde att en kund vänder sig till företaget när de behöver en produkt eller en lösning. Att 

kunden har en idé men vet inte eller kan inte utföra den själv så kontaktar de företaget som hjälper de 

kunden med den kompetensen som behövs till produkten. Anonym 4 tänker att en kund kanske söker 

någon slags kompetens som företaget kan erbjuda dem eller att personen kanske söker jobb hos företaget. 

Hen trodde inte att det handlar om en fysisk produkt utan mer att en kund söker sig till företaget för att få 

hjälp med att utföra ett projekt. Anonym 6 trodde att det är kopplat till jobb på något sätt (Anonym 4, 

Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

 

Var det någonting ni störde er på? 

Anonym 1 störde sig på det hoppet mellan scenerna som hen redan har nämnt. Alla respondenterna störde 

sig på det Messenger liknande ljudet vilket också redan har nämnts (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 

2015). 
 

Anonym 4 och Anonym 5 störde sig lite på tempot i scenen med pratbubblorna, att punkterna som 

hoppade upp och ner gick lite långsamt. De tyckte även att budskapet gick fram rätt fort i den scenen men 

att de då fick vänta in nästa scen. Anonym 5 hänvisade även till det hen sagt innan om att det var breda 

begrepp som inte förklarades mer specifikt och kände att det var lite oseriöst. Grafikmässigt störde sig 
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Anonym 6 inte på något. Hen tyckte dock att hjulet i början med kompetenserna gick aningens fort de 

olika delarna presenterades (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

4.2.3 Statisk grafik & rörlig grafik 
 

Tycker ni att någon av grafiken förmedlade vad företaget sysslar med bättre än den 

andra? Varför? 

Anonym 3 menade att den rörliga förmedlade företagets verksamhet mycket bättre än den statiska, 

Anonym 1 och Anonym 2 instämde med detta. Anonym 2 tyckte detta på grund av att den första bilden 

som visades i den statiska grafiken fick större plats i den rörliga. Anonym 3 förklarade att de olika 

komponenterna presenterades i lugn och ro i den rörliga vilket var bättre, i den statiska menade hen att 

den första bilden presenterades med ett “BAM här är vi, titta på allt!” (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 

3, 2015). 

 
Samtliga i Fokusgrupp 2 tyckte att den rörliga förmedlade vad företaget sysslar med bättre än den 

statiska. Rörelsen och musiken tyckte de speglade företaget och gav ett starkare intryck av vad företaget 

sysslar med (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
 

Tycker ni att någon av grafiken förmedlade hur företaget arbetar bättre än den andra? 

Varför? 

Anonym 2 tyckte här att den statiska presenterade detta bättre och Anonym 3 instämde. Respondenterna 

tyckte att de senare bilderna där samarbete visades i den statiska bildserien var tydliga då de inte innehöll 

så mycket information utan de var rätt avskalade. Anonym 3 nämnde att i den rörliga vägde den första 

scenen så mycket att det var den man tänker på mest så att de resterande bilderna “föll bort” (Anonym 1, 

Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 

 

Alla i Fokusgrupp 2 instämmer om att den rörliga grafiken förmedlade bättre hur företaget arbetade men 

Anonym 4 poängterade också att de inte har något facit. Samtliga tyckte att den rörliga gav bättre känsla 

gällande hur de samarbetar (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 

 

Tycker ni att någon av grafiken förmedlade starkare och bättre känslor än den andra? 

Varför? 

Anonym 2 ansåg att den statiska förmedlade mer trygghet medan den rörliga var mer informativ och 

skapade nyfikenhet. Anonym 1 sade att den rörliga skapade ett större intresse hos hen och att den statiska 

var mer trygg (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015).  

 
Alla respondenter i Fokusgrupp 2 tyckte att den rörliga grafiken var mer inspirerande och peppande. 

Musiken och rörelsen tyckte de gjorde mycket för att både skapa en känsla men även för det informativa. 

Sen sa Anonym 4 även att man behövde vara mer uppmärksam när man såg den rörliga grafiken vilket 

hen tyckte var något positivt (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
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Vilken av de två grafikerna föredrar ni? / Vilken av de två grafikerna fångade ert 

intresse mest? Varför? 

Alla respondenter i Fokusgrupp 1 var eniga om att detta beror på vart de ska visas och ansåg att 

grafikerna skulle komplettera varandra bra. De utsåg därför ingen favorit (Anonym 1, Anonym 2 & 

Anonym 3, 2015). 

 

All i Fokusgrupp 2 föredrog den rörliga grafiken framför den statiska grafiken (Anonym 4, Anonym 5 & 

Anonym 6, 2015). 

 

Tror ni att den ena grafiken lockar till sig fler kunder än den andra? I sådant fall vilken? 

Varför? 

Anonym 2 ansåg att det var svårt att avgöra vilken grafik som lockade mest men slutligen bestämde hen 

sig för den rörliga då den visade på företagets breda kompetens. Vidare menade hen att det dock kan leda 

till att företagets kompetenser blir ifrågasatta. Anonym 2 och Anonym 3 instämde med varandra i att den 

statiska förmedlade trygghet bättre vilket var något de båda respondenterna tyckte var en av de viktigaste 

delarna i skapandet av en kundkontakt. Alla respondenterna var eniga om att de båda grafikerna i 

kombination skulle vara mest lockande (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015).  
 

Fokusgrupp 2 tyckte att den rörliga grafiken var mer tilltalande och lockade de till att vilja veta mer om 

företaget eftersom den förmedlade starkare känslor. De tyckte även att den rörliga grafiken lockade till sig 

mer kunder än den statiska. Anonym 4 tänkte sig också att det kan bero lite på vilket sammanhang 

grafiken presenteras, att de två olika grafikerna kan fungera i olika sammanhang (Anonym 4, Anonym 5 

& Anonym 6, 2015). 

 

 

Vad tycker ni den största skillnaden var mellan de två grafikerna? 

Anonym 3 ansåg att den största skillnaden var att verksamheten blev mycket tydligare beskriven i den 

rörliga och menade att den var lättare att ta till sig av (Anonym 1, Anonym 2 & Anonym 3, 2015). 
 

Fokusgrupp 2 tyckte att den rörliga grafiken talade för sig själv medan den statiska hade krävt att någon 

står bredvid och pratar, som till exempelvis en Powerpoint. Den rörliga menade de, som de även nämnt 

tidigare, att den gav mer känslor samt ett intryck av att kika vidare på företaget. Den statiska hade man 

troligtvis kunnat gå förbi obemärkt (Anonym 4, Anonym 5 & Anonym 6, 2015). 
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5. Analys 

 

Under detta kapitel analyseras den insamlade data och ställs mot teori. 

5.1 Prodeloxs varumärkesidentitet 
 

- Vad utmärker Prodeloxs varumärkesidentitet enligt företaget? 

 
Prodelox arbetar främst med produktutveckling (4.1 Prodelox). Varumärkesidentitet handlar om ett 

varumärkes mening och innebörd (3.1 Varumärkesidentitet) vilket innebär att produktutveckling är en 

väsentlig del i Prodeloxs varumärkesidentitet. Syftet med varumärkesidentitet är att göra den tillgänglig 

för konsumenter, skapa igenkänning och förstärka differentieringen (3.1 Varumärkesidentitet). Att 

Prodelox besitter en mängd olika kompetenser som tillsammans bidrar med kompletta produkter som 

särskiljer de från konkurrenter (4.1 Prodelox) blir på så sätt också en central del i deras 

varumärkesidentitet eftersom det kan användas för att förstärka deras differentiering. Att Prodelox har en 

bred och samlad kompetens på företaget, arbetar tillsammans på ett effektivt sätt innebär i slutändan 

fördelar för deras kunder då de får bättre och mer kompletta produkter (4.1 Prodelox). För att skapa 

varumärkesmedvetenhet behöver konsumenterna känna till vad för funktion varumärket fyller för dem 

(3.1 Varumärkesidentitet). Därför är det av stor vikt att det tidigare nämnda kommuniceras ut till 

konsumenterna för att de ska veta vilken funktion varumärket fyller för dem och vilka fördelarna är med 

att välja Prodelox framför andra produktutvecklingsbyråer.  

 

Varumärkesidentitet är något påtagligt som ska tilltala sinnet och medvetandet (3.1 Varumärkesidentitet) 

och det som Prodelox vill förmedla till konsumenter är en öppenhet, pålitlighet och ärlighet (4.1 

Prodelox) och innefattas därmed också i Prodeloxs varumärkesidentitet. Konsumenterna ska också 

uppfatta Prodelox som professionella och tekniskt kunniga samtidigt som de vill att glädjen på företaget 

ska smitta av sig till kunder. Prodelox vill också förmedla att de är kreativa och innovativa och kunder ska 

känna att det är inspirerande att arbeta med dem (4.1 Prodelox). Allt detta tillhör Prodeloxs 

varumärkesidentitet då det är något påtagligt som kan tilltala sinnet och medvetandet. 
 

5.2 Prodeloxs varumärkesidentitet i rörlig grafik 
 

- Är det möjligt att gestalta Prodeloxs varumärkesidentitet i rörlig grafik? 

 

Samtliga respondenter i Fokusgrupp 2 ansåg att budskapet med den rörliga grafiken handlade om att 

företagets anställda hade flera olika kompetenser och samarbetade med varandra så att kompetenserna på 

så sätt sammanfogades. En respondent menade att det väsentliga budskapet var hur bred kompetens och 

hur duktiga företaget var. Alla i Fokusgrupp 2 trodde att företaget arbetar i team och samarbetar mellan 

olika områden. De menar också att företaget kommunicerar mycket och mellan olika kompetenser samt 

att de har en stark team-känsla på företaget. Respondenterna i Fokusgrupp 2 fick uppfattningen, att 

företaget var tekniskt och majoriteten i de båda fokusgrupperna trodde att företaget sysslade med 

produktutveckling. En respondent kände att företaget ville ha en trygg relation till kunden. En respondent 

uttryckte hur företagets verksamhet kändes väldigt bred och att de verkade hålla på med både hård- och 
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mjukvaruutveckling samt även projektledning (4.2.2 Rörlig grafik). Allt det ovannämnda är sådant som 

tillhör Prodeloxs varumärkesidentitet, se 5.1 Prodeloxs varumärkesidentitet.  Majoriteten av 

respondenterna uppfattade flera delar av Prodeloxs varumärkesidentitet på ett önskvärt sätt. Det går dock 

även att konstatera att vissa delar av Prodeloxs varumärkesidentitet inte uppfattades i den rörliga grafiken 

av alla respondenter. Detta kan bero på brister i utformningen av den rörliga grafik prototypen eller att 

vissa delar av Prodeloxs varumärkesidentitet är svåra att visualisera i rörlig grafik, vilket skulle kunna 

bero på att deras varumärkesidentitet är för bred. I den rörliga grafiken var det några respondenter som 

tyckte att varaktigheten i en scen var för lång och en annan respondent tyckte att en övergång mellan två 

scener skedde för plötsligt och inte matchade med övrigt (4.2.2 Rörlig grafik). Varaktighet och 

övergångar är två saker som tas upp i referensramen och är något som har försökts efterlevts i skapande 

av den rörliga grafiken. Det kan därför konstateras att några riktlinjer hade kunnat följas bättre. Då 

element visas för länge kan betraktaren hinna tappa intresset och om övergångar mellan scener inte 

matchar kan det påverka hur budskapet uppfattas negativt (3.4 Rörlig grafik). Om riktlinjerna därmed 

hade följts bättre hade det kunnat innebära att varumärkesidentiteten kommunicerats ut ännu tydligare. Då 

respondenterna gemensamt förstod det tänkta budskapet påvisar det ändå att det är möjligt att gestalta 

Prodelox varumärkesidentitet i rörlig grafik utefter de teorier som tas upp i 3.3 riktlinjer för infografik och 

3.4 rörlig grafik. 

5.3 Kommunikativa fördelar med rörlig grafik 
 

- Bidrar rörlig grafik till kommunikativa fördelar enligt potentiell målgrupp? 

 

Samtliga respondenter ansåg att den rörliga grafiken speglade företaget i sin helhet och förmedlade 

tydligare vad företaget sysslar med än den statiska grafiken. Hur företaget arbetade gällande specifikt 

kommunikationen ansåg dock Fokusgrupp 1 att den statiska förmedlade bättre medan Fokusgrupp 2 hade 

motsatt uppfattning. Respondenterna i Fokusgrupp 1 ansåg att de två olika sätten att uttrycka sig grafiskt 

kompletterade varandra bra medan respondenterna i Fokusgrupp 2 upplevde att den rörliga talade för sig 

själv och föredrog den över den statiska. Majoriteten tyckte att den rörliga grafiken skapade ett större 

intresse och var mer inspirerande än den statiska. När det gällde vilken av grafikerna som de trodde 

lockade flest kunder trodde majoriteten den rörliga. Överlag fanns det fler kommunikativa fördelar med 

den rörliga grafiken i jämförelse med den statiska grafiken (4.2.3 Statisk grafik & rörlig grafik). Rörlig 

grafik kan vara ett kraftfullt kommunikationsmedel (3.4 Rörlig grafik) och att fler kommunikativa 

fördelar fanns med den rörliga grafiken kan därmed bero på detta. Rörlig grafik har även en förmåga att 

fånga betraktarens uppmärksamhet och kommunicera ett varumärkes budskap på ett kraftfullt sätt med 

hjälp av musik och rörligt bildspråk (3.4 Rörlig grafik). Detta antydde också flera respondenter som 

menade att musiken och det rörliga bildspråket gav ett starkt intryck och speglade företaget bättre i 

jämförelse med den statiska grafiken (4.2.3 Statisk grafik & rörlig grafik). Andra respondenter tyckte 

dock att orsaken till att den rörliga grafiken förmedlade vad företaget sysslar med bättre än den statiska 

berodde på att mer utrymme för företagets kompetenser hade givits till den rörliga grafiken (4.2.3 Statisk 

grafik & rörlig grafik). Att fler kommunikativa fördelar fanns med den rörliga grafiken kan därmed bero 

på kommunikationsmedlet rörlig grafik, men det skulle också kunna bero på hur den statiska grafiken och 

den rörliga grafiken i detta specifika fall varit utformade. 
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6. Slutsats  

 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka huruvida rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera 

företaget Prodeloxs varumärkesidentitet för en potentiell målgrupp.  

 
Studien har visat att Prodeloxs varumärkesidentitet gick att gestalta i rörlig grafik och att rörlig grafik kan 

vara ett effektivt sätt för Prodelox att kommunicera ut mot en potentiell målgrupp. Det har även påvisats 

att olika delar av Prodeloxs varumärkesidentitet inte kommunicerades effektivt vilket kan bero på hur den 

rörliga grafiken utformats. Det gick däremot att konstatera att den rörliga grafiken hade fler 

kommunikativa fördelar än den statiska grafiken vilket innebär att rörlig grafik kan vara ett effektivt sätt 

att kommunicera Prodeloxs varumärkesidentitet.  
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7. Rekommendationer  
 

Prodelox kan med fördel använda sig av rörlig grafik för att kommunicera ut deras varumärkesidentitet 

och kan inkludera det i sin kommunikation till deras kunder. Prodelox ska dock utforma en färdig produkt 

redo för publicering för att företagets hela identitet ska avspeglas. Viktigt är även då att tänka på att 

riktlinjerna som tas upp i referensramen följs mer noggrant, vilket skulle behöva testas på testpersoner 

innan publicering för att säkerhetsställa att de efterlevs. Vidare rekommendationer är att Prodelox ska se 

över om de kan smala av sin varumärkesidentitet för att göra det lättare för målgruppen att ta till sig av 

budskapet. 
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8. Avslutande diskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras frågor och tankar som kom upp under studiens gång samt förslag till vidare 

studier presenteras. 
 

8.1 Diskussion  
 
Att vi har intervjuat en potentiell målgrupp och inte en faktisk målgrupp kan möjligtvis ha påverkat 

resultatet. En av de riktlinjer som tas upp i referensramen (se 3.3.2 Välj ett bra ämne) behandlar teorier 

kring hur det är av vikt att välja ett ämne som är av intresse för målgruppen. Om en faktisk målgrupp 

hade använts vid de fokusgrupper som hölls är det möjligt att ett högre intresse för att ta till sig budskapet 

funnits. Detta i sin tur skulle kunnat ha resulterat i att rörliga grafikens budskap möjligen gett ett högre 

eller mindre mervärde som nu inte har framgått. Det var inte möjligt att testa på en faktisk målgrupp på 

grund av studiens tidsbegränsning och då ingen faktisk målgrupp hittats tillgänglig för intervju. Då 

Prodeloxs varumärkesidentitet ändå kommunicerades ut till en potentiell målgrupp ses det ändå som att 

studien genomfördes på ett pålitligt sätt. Det gjordes ändå ett så passa målmedvetet urval att resultatet av 

studien kan antas som trovärdigt. 

 
Att prototyperna inte visades på rätt plattform kan ha påverkat resultatet. Om prototyperna skulle visats på 

exempelvis Prodeloxs hemsida hade respondenterna fått ta del av mer bakgrundsinformation om 

företaget. Detta visade sig vara relevant eftersom flera respondenter efterfrågade mer förkunskap om 

företaget. Då det inte var möjligt att publicera grafiken på Prodeloxs hemsida under studien hade 

förkunskap kunnat ges till respondenterna på annat sätt, i form av exempelvis muntlig 

bakgrundsinformation. 

 
Ordningen på vilken av grafikerna som visades först kan ha påverkat resultatet. Detta upptäcktes då 

fokusgruppen som såg den statiska grafiken först tyckte att det gick för fort och hann inte läsa in hela 

budskapet i första bilden. Fokusgruppen som däremot såg den statiska grafiken efter den rörliga grafiken 

tyckte att den gav en bättre överblick över kompetenserna än den rörliga. Det här kan mycket väl bero på 

ordningen som de har fått se grafikerna i eftersom budskapet för båda grafikerna är densamma. I och med 

att respondenterna från samma fokusgrupp tyckte relativt likt varandra kan det innebära att de har 

påverkats mycket av varandras åsikter. Det kan både ses som en fördel och en nackdel. Fokusgrupperna 

kan ha kommit fram till saker tillsammans som de annars inte hade kommit på om de intervjuats en och 

en. Å andra sidan kan de ha påverkats för mycket av varandra och att någon kanske inte vågat uttrycka sin 

åsikt då andra röster i grupper varit ledande. För att undvika detta hölls små fokusgruppen som går att läsa 

mer om i metoden, se 2.4.2 Genomförande av fokusgrupper. I slutändan ansågs fördelarna med 

fokusgrupper vara större än nackdelarna men forskarna av denna studie har samtidigt varit medvetna om 

vilka risker som finns och arbetat för att motverka dem. Då det har funnits några meningsskiljaktigheter i 

fokusgrupperna tyder det på att respondenterna har vågat uttrycka sin personliga åsikt trots att andra i 

fokusgruppen inte instämt. 
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8.2 Rekommendationer för vidare studie 
 
Studien har inte tagit hänsyn till de plattformar där en färdig produkt med utformad rörlig grafik möjligen 

ska publiceras, såsom Prodelox hemsida, vid företagspresentationer och kundmöten. Den rörliga grafiken 

skulle då publiceras i ett annat sammanhang och troligtvis tillsammans med mer information om företaget 

Prodelox än vad som gjorts i denna studie. Vidare studier där prototyperna testas på rätt plattform 

rekommenderas för att se ifall det skulle ge ett annat resultat, där respondenterna inte efterfrågar mer 

förkunskap om företaget. 

 
För att få en djupare insikt i huruvida budskapet uppfattas av individer oberoende av andras åsikter skulle 

det även vara intressant om enskilda intervjuer genomfördes. Detta skulle vara av intresse då det är 

möjligt att den rörliga grafiken kommer att betraktas av individer i enskildhet och utan andras påverkan 

och att budskapet även då måste nå fram. Personliga intervjuer skulle fungera som kompletterande till de 

fokusgruppsintervjuer som gjorts i denna studie. 

 

Studiens slutsatser påvisar att det är möjligt att effektivt kommunicera Prodeloxs varumärkesidentitet till 

en potentiell målgrupp. För att få en tydligare bild utifall den rörliga grafiken effektivt kommunicerar 

Prodeloxs varumärkesidentitet rekommenderas det att tester genomförs med den faktiska målgruppen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide, Prodelox AB   

 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka om rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera 

Prodeloxs varumärkesidentitet. Denna intervju syftar till att studenterna vid Linköpings Universitet ska få 

större inblick i företaget Prodelox och ta reda på vad företaget vill kommunicera till sin målgrupp med 

den rörliga grafiken.  

 

Intervjun kommer att ta max 1 timme.  

 

Etiska rättigheter: 

- Detta är frivilligt.   

- Kan vi använda ditt namn i rapporten och citerar dig? 

- Kan vi spela in denna intervju?  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Personligt:  

 

Hur länge har du jobbat på Prodelox?  

Vad innebär din roll som VD/marknadschef?  

 

Prodelox kärna: 

1. Beskriv Prodelox med tre ord. Varför dessa ord? 

 

2. Vad betyder Prodelox? Vart kom namnet ifrån? 

 

3. Vilka färger symboliserar Prodelox och vad betyder de för dig? 

 

4. Vad symboliserar logotypen Prodelox och hur togs den fram?   

 

5. Vilka är era värderingar? (sex till tio ord, Värdeord) 

 

6. Vad skulle ni säga är Prodeloxs kärna? 

 

7. Vad differentierar er från era konkurrenter/Vad särskiljer er på marknaden? 

 

8. Vad för kompetens har Prodelox? (design, konstruktion, beräkning, prototyp-verkstad, vad mer) Vad 

för kompetens har anställda på Prodelox? Vad skiljer er kompetens från konkurrenterna? 
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9. Hur arbetar ni med Design, Konstruktion, Beräkning, Prototyp-verkstad m.m. och vad betyder de 

begreppen för Prodelox? 

 

10. Finns det något som Prodelox saknar eller som ni skulle kunna bli bättre på? 

 

11. Ni beskriver att Prodelox kommer med nya idéer, djup kompetens och snabba resultat? Kan du 

utveckla vad ni menar då? 

 

12. “All förmåga samlad på en plats i samma organisation”. Vad skulle du säga är fördelen med detta? 

 

13. “Närhet mellan teori och praktik” Vad skulle du säga är fördelen med detta? 

 

Kund relaterade frågor: 

 

14. Vilka är era kunder?  

 

15. Vad har era kunder för gemensamma faktor?  

 

16. Skulle du kunna beskriva den typiska kunden?  

 

17. Hur många kunder jobbar ni med samtidigt? 

 

18. Vanliga frågor som kunder ställer till er? 

 

19. Kan ni förklara hur kundprocessen fungerar? Från att en kund kommer till er tills att ett projekt är 

avslutat. 

 

20. Har ni några “krav” på de kunder som kommer till er?  

 

21. Vilket språk eller “ton-off-voice” används oftast till era kunder?  

 

22. Vad är det kunderna skulle sakna om företaget inte fanns?  

 

23. Vad för känsla vill ni att era kunder ska ha om Prodelox? 

 

24. Hur tror du att era kunder ser er?  

 

25. Vad vill ni kommunicera till kunden? 

 

26. Vilket är det mest centrala budskapet som ni vill förmedla till kund? 
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27. Vad vill ni belysa i den rörliga grafiken?  

 

28. Hur brukar ni kommunicera med era kunder? Kommunikationsplattformar?  

 

Avslutande fråga: 

29. Något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 - Rörlig grafik 

 

Utdrag från den rörliga grafiken som har en egentlig varaktighet på 1.04 minuter. (Färgåtergivningen för 

bilderna på den rörliga grafiken är felaktig, se statiska för mer korrekt färgåtergivning.)  
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Bilaga 3 - Statisk grafik  
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Bilaga 4 - Intervjuguide, fokusgrupper   

 

 

Denna intervju syftar till att undersöka skillnader och likheter mellan två olika grafiker, en statisk och en 

rörlig kopplat till ett specifikt företag. Vi är intresserade av era personliga åsikter och ni får gärna 

diskutera tillsammans om det är något som ni håller med varandra om eller inte håller med. Det finns inga 

rätt eller fel svar. Intervjun kommer att ta max 1 timme.  

Etiska rättigheter: 

- Ditt namn kommer inte att användas någonstans, däremot kommer dina svar att behandlas i rapporten. 

- Kan vi spela in denna intervju? 

- Detta är frivilligt.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Frågor 

 

Statisk grafik Rörlig grafik 

Vad tyckte ni om det vi just visa? Spontana 

reaktioner? 
Vad tyckte ni om det vi just visa? Spontana 

reaktioner? 

Vilka känslor tyckte ni den statiska grafiken gav? 

(Associationer) 
Vilka känslor tyckte ni den rörliga grafiken gav? 

(Associationer) 

Vad tror ni att budskapet med grafiken var? Vad tror ni att budskapet med grafiken var? 

Med vilka ord skulle ni beskriva det visuella 

uttrycket (färg, form, designen)? 

Med vilka ord skulle ni beskriva det visuella 

uttrycket (färg, form, designen)? 

Vad tror ni företaget sysslar med? Vad tror ni företaget sysslar med? 

Hur tror ni företaget arbetar? Hur tror ni företaget arbetar? 

Hur tror ni företaget vill uppfattas? Hur tror ni företaget vill uppfattas? 

När vänder sig en kund till företaget och varför? När vänder sig en kund till företaget och varför? 

Var det någonting ni störde er på?  Var det någonting ni störde er på?  
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Båda:  

 
- Tycker ni att någon av grafiken förmedlade vad företaget sysslar med bättre än den andra? Varför? 

 

- Tycker ni att någon av grafiken förmedlade hur företaget arbetar bättre än den andra? Varför? 

 

- Tycker ni att någon av grafiken förmedlade starkare och bättre känslor än den andra? Varför? 

 

- Vilken av de två grafikerna föredrar ni? / Vilken av de två grafikerna fångade ert intresse mest? Varför? 

 

- Tror ni att den ena grafiken lockar till sig fler kunder än den andra? I sådant fall vilken? Varför? 

 

- Vad tycker ni var den största skillnaden var mellan de två grafikerna?  

 

Övrigt:  

Har du någon gång funderat på att bli entreprenör? 

Har du någon gång funderat på en affärsidé med en produkt i centrum? 

Känner du till företaget Prodelox sen tidigare?  

 
 

 


