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Sammandrag: 
Speedment är en databaskonverterare för Java utvecklad av Speedment AB. I nuvarande läge 
har Speedment en logga som används i företagssammanhang, men då den marknadsförs som 
opensourceresurs önskar företaget att bredda sin visuella profil genom att använda sig av en 
maskot. Följande rapporten beskriver vikten av ett varumärke samt hur en maskot relaterar till 
det. Vidare har företagets målgrupp samt ett antal designprinciper från företag med god 
framgång inom karaktärsdesign sammanställts. Resultatet är en komplett maskotdesign samt 
en färdig rendering av maskoten. 
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1. Bakgrund 

1.1. Introduktion 
Speedment är en databaskonverterare för Java utvecklad av Speedment AB. Den är designad 
för att hantera realtime data queries och har en genomsnittlig accelerationsfaktor på 100,000. 
Dess acellerationsförmåga är vad som utmärker den gentemot konkurrenter som hanterar 
motsvarande databaskonvertering men med en avsevärt mindre eller helt obefintlig 
accelerationsfaktor. Speedment marknadsförs som ett enkelt och användarvänligt verktyg för 
javautvecklare. 
 
I nuvarande läge har speedment en logga som används i företagssammanhang, men då den 
marknadsförs som opensourceresurs önskade företaget att bredda sin visuella profil genom att 
använda sig av en maskot. 
 

1.2. Målgruppsanalys 
För att säkerhetsställa att maskoten skulle komma att tilltala en så stor portion av målgruppen 
som möjligt var det av betydelse att analysera vilka användarna var. Med hjälp av en rapport 
som vänder sig till samma målgrupp av kunder som Speedment samt genom samtal med 
företagets anställda sammanställdes följande kompilation av brukarnas egenskaper. 
 
Speedments opensourcelansering riktar sig mot en ung, global generation av 
javaprogrammerare som programmerar i ORM. Speedment beskriver sin målgrupp som 
“lekfull”. Rapporter som riktar sig till samma demografi har beskrivit att det finns en ökande 
andel “engagerade, intelligenta nördar som bryr sig om att lära sig och att dela med sig” (White 
O, 2014). Vidare skrev White, baserat på en undersökning utförd av RebelLabs, att merparten 
är mjukvaruutvecklare som arbetar med webbaserade windows eller androidapplikationer. 
65% av de som deltog i undersökningen såg sig själva som mjukvaruutvecklare, andra 
populära titlar var systemarkitekt och projektledare. Drygt hälften av målgruppen föredrog 
Windows. Näst populärast var Linux, som dock följs av Apple med bara två procentenheter. På 
mobilenheter stod android för 66% av användarna medan 27% använde Apples produkter och 
7% angav att de använde ett annat operativsystem. Nästan en tredjedel av de tillfrågade i 
RebelLabs undersökning angav att de arbetade på opensourceprojekt. 
 

1.3. Syfte 
Projektets huvudsakliga syfte var att utveckla en maskot som direkt kunde införas för att 
representera Speedment. Önskemål från Speedment AB var att maskoten skulle symbolisera 
“snabbhet”, “enkelhet” och “coolhet”. Som ett andra steg avsåg projektet att utföra en analys i 
hur arbetet kring maskoten kan stå som grund för en mer övergripande stilguide vilken 
Speedment AB kan använda sig av för att förhöja kvalitéten på sitt varumärke. 
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2. Metod 
Arbetet inleddes med att sammanställa företagets önskemål kring projektet. Därefter 
genomfördes en målgruppsanalys samt en enkel sammanställning av företagets stilriktlinjer, 
attityder samt estetik. Efter detta initierades en grundläggande studier kring maskotar där dess 
kultur inom opensourcebranchen samt dess knytning till varumärke, brukarpsykologi och 
stilidentitet sammanfattades. 

2.1 Företagets önskemål 
Önskemål från Speedment AB var att maskoten skulle symbolisera “snabbhet”, “enkelhet” och 
“coolhet”. De hade även sammanställt en samling med ett antal sidor de ansåg förmedla 
ungefär samma estetik de ville kunna associera sitt eget varumärke med och betonade att 
sidan skulle kännas aktuell och trendig. Den önskades dock att till viss mån vara originell, 
hållbar och inte trendkänslig på ett sätt som satte den i riskzonen att snabbt uppfattas som 
förlegad eller omodern. Den baserades således inte enbart på nuvarande trender utan 
eftersträvade också att antingen ha en framtida anda eller att enkelt kunna korrigeras efter 
framtida trender ifall de står i konflikt till maskotens design. 
 
2.2 Studier 
För att framgångsrikt designa en högkvalitativ maskot krävdes kunskap om kulturen kring 
maskotar inom opensourcebranchen, varumärke och varumärkespsykologi. Literatur och 
forskningrapporter stod som huvudsaklig bas, men med grund i den levande och lekfulla 
kulturen på internet utgick även studierna från blogginlägg och kommentarsfält. Att undersöka 
hur andra framgångsrika maskot och karaktärsdesigners gått till väga samt att ta del av deras 
arbetsprocess och lärdomar bedömdes också vara värdefullt. Detta baserades främst på boken 
“Disney Animation: The Illusion of life” av Thomas F och Johnston S. 

2.3 Brainstorming 
Som underlag för skisserna initierades designarbetet med en mindmap kring företagets 
önskemål om associationer. Denna mindmap bestod av bland annat kvalitéer, djur och 
föremål som kunde kopplas till vad företaget önskade förmedla. Slutligen inringades ett fåtal 
koncept som ansågs utgöra mest tydlig, originell och tilltalande grund för en design in och 
användes som grund för skissprocessen. 

2.4 Skisser 
Parallellt med forskningen utvecklades en mängd maskotskisser. Skisserna utfördes med 
papper och blyertspenna baserat på den förgående brainstormingen. Ett fåtal av skisserna 
färglades med COPICmarkers för att framhäva tankar kring textur och form. För att optimera 
resultatet täckte skisserna en vidd av visuellt olika lösningar och koncept. Därefter anpassades 
och varierades dem alteftersom mer information om ämnet tillskaffats, efter samtal med 
företaget samt diskussion och återkoppling från Thomas Holm, ansvarig för karaktärsdesign 
under flera av Egmont Kärnans projekt. 
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2.5 Rendering 
En digital rendering av maskoten utfördes med hjälp av kalkera och färglägga en blyertsskiss 
som företaget valt ut i bildredigeringsprogrammet GIMP. Efter återkoppling från företaget 
renderades samma bild på nytt med hjälp av andra verktyg i Photoshop. 
 

3. Resultat och diskussion 

 
3.1 Visuell profil och varumärke 
Ett starkt varumärke är vitalt för ett företags eller en produkts konkurrensstyrka och kan vara 
avgörande för framgång, även i de fall den produkt eller tjänst som företaget erbjuder har en 
överlägsen prestanda gentemot sina konkurrenter. Det minskar också risken för att produkten 
skulle bli anonym eller osynlig om den får en förhållandevis låg publicitetsandel gentemot 
andra produkter. Dessutom ökar företagets pålitlighet på en omfattande internationell marknad; 
med ett obefintligt eller ogenomarbetat varumärke kan företag råka ut för marginalisering och i 
värsta fall att den potentiella kunden hellre väljer en egen lösning än det företaget erbjuder. 
(Urde M, 1994) 
 
En påvisad metod för att bygga ett högkvalitativt 
varumärke med en bred demografi är att anpassa 
produkten efter typen av kund, och på så vis uppnå en 
lämplig positionering genom olika visuella 
tillvägagångssätt och marknadsstrategier. (Urde M,1994) 
Då det finns en etablerad kultur av maskotar inom 
opensourcebranchen (Universal Videogame List, 2015) 
kan en maskot förväntas hjälpa ett företag som önskar 
att positionera sig som ett mer attraktivt märke samt att 
anta ett mer igenkännbart format för brukare inom 
opensourcebranchen. Ett urval av maskotar välkända för 
många användare av opensourceprogram avbildas i bild 
3.1. 
 
Då människor tenderar att enklare koppla namn till 
ansikten snarare än semantisk information  (Bre´dart S, 
Brennen T, Delchambre M , McNeill A och Burton M, 
2007) är det en rimlig slutsats att en maskot med ett 
ansikte medför en ökande chans att bland annat 
potentiella kunder minns företaget det representerar 
Att memorera namn upplevs dessutom av de flesta 
som svårare än att memorera övrig information. En maskot med ett ansikte skulle således 
stärka företagets varumärke då den kan kopplas till det utan att namnet behöver vara 
inblandat. 
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En stilguide är essentiellt för att ett företag ska kunna uppfattas som konsekvent. (Williams P, 
2013) Med hjälp av den kan ett företag kommunicera utåt som ett enhetligt varumärke. 
Stilguidens omfång bör variera i proportion till företagets egen struktur och storlek.  
Vid tidpunkten projektet initerades hade Speedment en grafisk profil på en av sina två 
websidor. De hade även en logotyp som användes konsekvent i företagssammanhang. 
Företaget såg lanseringen av Speedment som opensource som en chans att förnya sin 
visuella profil, anpassat efter branschen. 

3.2 Maskotdesign 
Då en maskot enkelt ska kunna identifieras och kopplas till vad den representerar då den är 
tryckt i olika medier, skalad i olika storlekar, framställd på olika bakgrund och dessutom tryckt i 
svartvitt. Detta stället krav på en igenkännbar silhuett, simplicitet samt orginalitet. 
 
Utöver de minnesfördelar tagits upp i avsnitt 3.1 beträffande ansikten är det dessutom en stark 
fördel i de fall maskoten planeras att användas som en karaktär i marknadsföringsyfte, där det 
finns ett krav att den ska kunna agera och uttrycka en viss grad av känslouttryck. För att 
ytterligare stödja en maskots möjlighet att uttrycka sig bör den ha volym och dynamisk 
kroppsmassa som kan varieras med dess kroppspråk. Detta är en vedertagen metod bland 
många framgångsrika karaktärsdesigner. Boken “Disney Animation: The Illusion of life” 
(Thomas F och Johnston S, 1981) tar bland annat upp kroppsmassa som en central punkt i 
disneys tankar kring tilltalande karaktärs och animationsdesign och exemplifierar dess 
effektivitet genom att visa hur en halvfylld mjölsäck kan tecknas i olika positioner (Bild 3.2.) och 
få betraktaren att uppfatta det som att den uttrycker en bredd av känslor. Vidare nämns att en 
av de få ändringar designsuccén Musse Pigg fått gå igenom sedan sin ursprungliga form är 
just tillägget av en dynamisk kroppsmassa. 
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3.3 Speedments maskot 
Tidiga skisser (Bild 3.3) hämtade inspiration 
från en hare samt en insekt, då både harar 
och insekter i relativ proportion till sin storlek 
kan vara mycket snabba djur. Tanken var att 
detta skulle generera en maskot som 
uppfattades som både vänlig och “cool”. Ett 
antal skisser utvecklades och förbättrades 
med hjälp av återkoppling och synpunkter från 
karaktärsdesignern Thomas Holm. 
 
Efter diskussion och återkopplng från 
speedment beslutades dock att det fanns en 
viss risk till den negativa associationen “bug”, 
dvs ett fel i program, och därför skrotades 
insektsliknelserna och de nya designerna (Bild 
3.4.) hade en mer kanin och robotaktig grund. 
Med robotliknelserna önskades en mordern 
och “cyberaktig” känsla stå för företagets 
“coolhet”. 
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Efter samtal med företaget och iterativ 
återkoppling slipades designen på detaljnivå 
för att resultera i tre versioner av maskoten. 
(Bild 3.5.) 
 
Efter en diskussion med både företaget och 
Thomas Holm beslutades att den blå/turkosa 
färgskalan lämpade sig bäst för Speedments 
maskot. 
 
3.4 Slutsats och diskussion: 
En maskot kan designas så att den medför en 
mängd marknadsfördelar. Med hjälp av ett 
genomarbetad ansikts och kroppsdesign kan 
den både lättare kommunicera med 
målgruppen samt öka chansen att det den 
förespråkar kommer att memoreras. En maskot 
bör gå i enhet med den identitet, kultur och 
målgrupp företaget önskar associeras med. 
Den bör dessutom gå i enhet med företagets 
stilguide för att inge ett enhetligt intryck. En 
stilguide bör, om den ej existerar, 
sammanställas. 
 
I Speedments fall kan detta initiativt göras med 
en sammanställning av hur och vilka 
pantonefärger, typsnitt samt övergripande 
estetiska värderingar som ska användas i olika 
format, för att vid ett senare tillfälle utökas 
ytterligare till en mer detaljerad nivå ifall 
företaget önskar. Detta bör göras efter och i 
enighet med maskotdesignen. 
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