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Omvärlds-
bevakning

Ett axplock av logotyper:





Sammanfattning:

- Blått vanligaste färgen
- Versaler syns oftare än gemener
- Mycket hårda former
- Nästan enbart logotyper med 

symboler förekommer
- Många känns väldigt förlegade

Insikter:

- De bolag som baserat på logotypen 
upplevs mest seriösa/pålitliga är 
enligt min åsikt: 

Forma, Kronqvist, Conmore & Svea



Sticker ut pga inte blå, kul!

Modernt typsnitt

Mjuka former inger känsla av lugn och 
trygghet

Allmänt fräsch och lekfull!



Blått känns seriöst och pålitligt

Mjuka former inger känsla av lugn och 
trygghet

Ordmärke kombinerat med symbolmärke, E 
& A gör att den känns mer personlig

Allmänt snygg logga som känns som att 
den tillhör ett stort företag



Hårda former känns stelt men samtidigt är 
raka kanter etc relaterbart till yrket

Kul att de har lekt med ordet Forma, man 
fattar direkt vad det ska se ut som

Modernt typsnitt

Kvadraten känns lite random, och färgen 
aningen barnslig



Anrikt typsnitt - gör att bolaget upplevs
dyrt och exklusivt

Mjuka former inger lugn

Känns stelt och dyrt men samtidigt fräscht 
och clean



Designprocess



Känslan utåt:

Laszlos ord - Professionellt, stilrent, minimalistiskt

Becca adderar - Pålitligt, modernt

Färg - blått pga pålitligt och proffsigt. Vi kan 
använda samma turkosblå som LT eftersom den är 
mer lekfull och modern än många andra blåa kulörer 
samt ger diskret anknytning till LT. Hela bör inte vara 
blå, men ett blått element bör finnas - tex 
symbol/detalj

Form - både mjuka och hårda former kan fungera av 
olika anledningar, där provar vi oss fram

#21BEDA



Logotyp







Blått känns seriöst och pålitligt, och just 
denna kulören känns modern och fräsch

Mjuka former känns modernt och upplevs 
tryggt samt lite lekfullt

Tydlig och stilren, minimalistisk



Färger
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Används till:

- bakgrunder
- som basfärg
- rubriker

Används till:

- bakgrunder
- rubriker & 

brödtext

Används till:

- brödtext

Används till:

- rubriker
- detaljer
- knappar
- i vissa fall 

bakgrunder

Används till:

- detaljer
- knappar

Komplementfärger på färghjulet



Typsnitt:



Poppins <3
Överallt, både i rubriker och brödtext.

Välj mellan regular, medium, semibold & bold. 

Ett mjukt och stilrent typsnitt som dessutom är ett av 
mina absoluta favoriter ever! 

Poppins används genom hela denna presentationen, 
så du får en förståelse för hur det ser ut och känns. 

Nedladdningslänk: 
https://fonts.google.com/specimen/Poppins 

https://fonts.google.com/specimen/Poppins


Exempel










