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Bakgrund /Brief:

Rymdbolaget - Swedish Space Corporation 
5 divisioner
Logga ska fungera internationellt 
Små och stora format (Skalbar)
Utstråla rymd
Framåtsträvande och cool
Två färg resp svart/vit

Tankar och ideér:

Associationer rymd - vintergatan - rymdfärjor - 
sateliter - spindelnät - omloppsbanor
Sverige - blå - gult - sol - himmel
En logotyp som i vissa delar kan vara tredimensio-
nell. Solen, bakgrunden fast - likaså den sfäriska 
jorden. Omloppsbanan kan vara rörlig.

Typografi :

Ett öppet typsnitt, där gärna C kan ses som en 
halvsfär.

Inspirationsbilder:



Skisser

Gillar tanken på att solen, precis som i verkligheten 
belyser vår planet. Vi har ju vår egen måne som också 
går i omloppsbana. Tittar vi i ett större perspektiv fi nns 
mängder av småplaneter som inte räknas, som går i 
omloppsbana bara runt jorden.

Här har jag utvecklat den ursprungliga skissen, solen 
är mer strålande och den belyser även delar av jorden i 
form av en toning.
Är inte helt nöjd med resultatet i svart/vitt. Loggan fung-
erar inte heller i svart och vitt. Däremot bra i gråskala/
svart.

Skiss

Skiss Skiss



Tog bort toningen - vilket känns renare. Men är 
fortfarande fundersam över spretet - vilket jag än 
så länge väljer ha kvar, symboliserar rymd. Tänker 
mig solens strålar bakom jorden.

Justerar omloppsbanan så den går mer runt 
jorden.
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Funderar om den djupblå färgen jag valt fungerar i mör-
ker, testat bland annat på framsidan - men väljer göra 
logotypen även i en ljusare version

Tog till mig av feedbacken att logotypen 
kunde upplevas som glad, ritade ett alter-
nativ nedan, som iofs kändes snygg, men 
jag gillar min första idé och väljer här att 
gå vidare med den.

Skiss Skiss
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Swedish Space Center

Hittar lite typsnitt som skulle kunna ge en annan tyngd 
till logotypen.

Testar först med Agency FB, som upplevs 
futuristiskt.
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Swedish Space Center
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...men väljer sedan MoolBoran som typsnitt i logo-
typen.

Swedish Space Center

...prövar olika typografi . Gul text fungerar inte mot 
vitt, testar med blå text nedanför.

...eftersom blå text är tydligare, testar jag att istäl-
let göra solen blå och kom fram till att det ger lite 
mer tyngd åt loggan.

...väljer att öka graden på namnet och linjera 
mellan det första S och planeten längst till högers 
ytter kant.
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...testar som i föreslagen feedback att göra logotypen 
helt svart och vit. Tycker inte det blev bra.

...försöker med ljusaste grå 5% - känns fortfa-
rande inte tillräckligt stark.

...väljer att trots ditt förslag behålla logotypen i svart/grå 
med 20% grå - men det är för att globen är en så viktigt 
del.

Känner här och nu att jag kommit så långt 
att jag är redo att redovisa hur logotypen blir 
för beställaren. Följande sidor är därför min 
slutredovisning.
Och när den visas på rymdfärjan ser jag det 
uppenbara... den blev inte helt bra. Och nu är 
tiden ute.
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