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Sammanfattning 
Följande fallstudie syftar till att undersöka hur en logotyp för en närproducerande gård kan se ut för 
att spegla verksamhetens kärna och värdeord. Gården som studeras är producent av jordgubbar. 
Forskning genom design har tillämpats för att besvara syftet. Tidigare forskning och en inledande 
studie där värdeorden förtroende, välsmakande och närproducerande togs fram låg till grund för 
designprocessen där åtta logotypförslag togs fram.  
 
För att värdera logotypförslagen genomfördes en intervju med uppdragsgivaren samt en diskussion 
med en fokusgrupp. Resultatet visar spekulativt att hierarkin i en logotyp för en närproducerande gård 
bör vara tydlig för att utstråla förtroende. Logotypen bör innehålla ett föreställande och 
verklighetstroget objekt, i detta fall en jordgubbe, för att kommunicera välsmakande. Den färg som 
ansågs mest lämplig för att kommunicera närproducerat var grön. Vidare är de kategorier av logotyper 
som lämpar sig bäst för syftet emblem och kombinationslogotyper. Avslutningsvis skapades två 
slutgiltiga logotypförslag utifrån resultatet från värderingen. 

Nyckelord 
logotyp, närproducerad, logotypkategorier, formgivning, grafisk design, färg, symbol, jordgubbar 
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Abstract 
The aim of this study is to examine how a logo can be designed to convey a local producer’s core and 
brand values. The farm is a producer of strawberries. Research by design has been applied to answer 
the purpose. The design process is based on previous research and a pre-study where the brand values 
trust, flavorous and local produced were formed. Eight logo proposals were created. 
 
An interview with the client as well as a discussion with a focus group were conducted to value the 
logo proposals. The result shows speculatively that the hierarchy of a logo of a local producer should 
be well performed to convey trust. The logo should contain an imaginary object, in this case a 
strawberry, to communicate flavorous. The color that was considered most suitable for 
communicating locally produced was green. Furthermore the study comes to conclusion that the logo 
categories best suited for a local producer are emblem and combination logos. To conclude, two 
definite logo proposals were designed based on the result from the valuation. 

Key words 
logo, locally produced, logo categories, design, graphic design, color, symbol, strawberry 
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1. Inledning 
Konsumenter har idag svårt att göra medvetna val i en djungel av miljömärkningar, och mycket 
diskussioner förs kring vad som är bäst för miljön, för människan och för samhället i stort (Barbieri, 
Grausne & Gössne, 2015). 
 
Jönsson (1999) menar att utvecklingen inom livsmedelsindustrin blir större och att den globaliseras 
mer och mer, exempelvis på grund av att antalet försäljningskanaler och utbudet av livsmedel har 
ökat. Då livsmedelsindustrin går mot en globaliserad värld uppstår problematik angående 
konsumenters förbindelse till den mat de äter. Den går förlorad allt mer. (Pearson et al., 2011). 
 
För många konsumenter är närproducerad mat ett sätt att både få fräscha varor och gynna bygdens 
producenter samtidigt som man gör ett medvetet klimatval. Som konsument av närproducerad mat 
bidrar man på flera sätt till ett mer hållbart jordbruk. Att konsumenten har en närkontakt med den 
lokala producenten gör att man bättre kan förstå hur livsmedelsproduktionen går till och hur 
kretsloppet fungerar (KRAV, 2015). 
 
Att maten produceras nära kan leda till mindre transporter och att den inte behöver lastas om och 
lagras. Det kan även leda till färskare och fräschare varor, bättre kvalitet samt minskad 
klimatpåverkan. Ju fler kunder som frågar efter ursprung, äkthet och närproducerad mat desto större 
chans är det att även de stora aktörerna i livsmedelskedjan satsar mer på hög kvalitet och varor som är 
mindre anonyma (KRAV, 2015). 
 
Det är positivt att välja svenskodlade grödor eftersom färre skadedjur trivs i Sverige samt att EU har 
förbjudit de värsta bekämpningsmedlen. Det finns dock inga garantier för att det som säljs som 
närproducerat är miljösmart. Det är inte matens väg till butiken som påverkar miljön mest, utan sättet 
den har producerats på. Det är därför bättre för miljön är att välja ekologisk mat framför 
närproducerad, men det optimala är att kombinera båda (Naturskyddsförmedlingen, u.å.). 
 
2009 omsattes 660 miljoner kronor på livsmedelsförädling och produktion på svenska gårdar. Lokal 
produktion och konsumtion gynnar den egna bygden och kan skapa arbetstillfällen i närområdet. Allt 
fler lokala producenter ser nya utvecklingsmöjligheter i att sälja direkt till kund via gårdsbutiker och 
lokala marknader. Enligt en undersökning av Lantbrukarnas riksförbund (2016) är fler än 4 000 
företag verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden 
i dagsläget. Samtidigt lägger många konsumenter allt mer tid på att leta efter småskaliga producenter 
och gårdsbutiker, intresset ökar stadigt (Dagens Nyheter, 2010). 

1.1 Problemformulering 
I en studie undersöker Weatherell, Tregear, och Allison (2003) sambanden mellan konsumenters 
prioriteringar vid val av mat samt intresset för närproducerande produkter. Resultatet visade på ett 
ökat intresse för närproducerande livsmedel. Forskningen visade att konsumenter prioriterar sitt köp 
efter produktens smak, färskhet, nyttighet, utseende, tillgänglighet samt följdeffekter på miljö och 
djurs välbefinnande. Forskningen visade även att det finns brister när det handlar om marknadsföring 
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av lokala livsmedel. De menar att om lokala livsmedelsföretag skapar en tydligare marknadsföring 
och kommunikation kan det förhindra att konsumenter förlorar förbindelsen till den mat de äter, och 
därmed finns det en chans att efterfrågan ökar på närproducerade livsmedel. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur en logotyp för en närproducerande gård kan se ut för att spegla 
verksamhetens kärna och värdeord.  

1.3 Avgränsningar 
För att besvara forskningsfrågan kommer en fallstudie i samarbete med Ringstad Gård genomföras, en 
producent i Norrköpings närområde som producerar jordgubbar. Målgruppen utgörs av människor i 
Östergötland med åldern 30 år och uppåt. Ringstad Gårds värdeord tillsammans med de närliggande 
orden förklarar verksamhetens kärna. De tre värdeorden är förtroende, välsmakande och 
närproducerat. De närliggande orden är tilltalande, familjär, inbjudande, kvalitet och lugn.  
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2. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket syftar till att skapa en översikt över det akademiska sammanhanget för denna 
studie. Litteraturstudien undersöker tidigare akademisk litteratur samt kompletterande facklitteratur 
som kommer ligga till grund för studien. Det teoretiska ramverket inleds med att beröra teorier kring 
begreppet varumärke, dess identitet och attribut. Vidare presenteras forskning som rör utformandet av 
logotyp samt hur detta kan ske med hjälp av semiotik, färg, teckensnitt och hierarki.  

2.1 Varumärke 
Då studien ämnar svara på syftet hur en logotyp för en närproducerande gård kan se ut för att spegla 
verksamhetens kärna och värdeord är det relevant att undersöka vad ett varumärke är. Det engelska 
ordet brand, som på svenska betyder varumärke, har sitt ursprung från det gamla nordiska ordet 
brandr som betydde “att bränna” eller “att märka”. Brandr användes bland annat av vikingarna då de 
brännmärkte sina djur för att identifiera vilka boskap som tillhörde vem (Keller, Apéria & Georgson, 
2012). Idag ses och definieras ofta ett varumärke som ett grafiskt tecken vars uppgift är att särskilja 
sig från andra. Varumärken har gått från att vara en ren markör som identifierat ägaren, tillverkaren 
eller ursprunget av en produkt till att idag vara något som uttrycker ett företags kärnvärden 
(Salzer-Mörling & Strannegård, 2004). Keller  et al. (2012) beskriver det som att ett varumärke är en 
definition av ett företag eller organisation. 

2.2 Varumärkesidentitet 
För att gå djupare in i ämnet kring vad ett varumärke är och hur det är uppbyggt undersöks 
varumärkesidentitet och vad det innebär. Ett varumärkes identitet är lika unik som ett fingeravtryck. 
Ett fingeravtryck är dock oföränderligt till skillnad från en varumärkesidentitet som fortsätter att 
utvecklas över tiden. Varumärkesidentitet är nära besläktat med varumärkesimage, skillnaden är att 
identiteten skapas av varumärkesinnehavaren medan imagen skapas av konsumenten (Melin, 2008). 
Ett varumärke är enligt Kotler, Armstrong, Wong & Saunders (2008) ett företags mest betydelsefulla 
tillgång. För att bygga och stärka ett företag är en stark varumärkesidentitet och 
varumärkeskommunikation av största vikt. Om varumärket är starkt på marknaden är det troligt att 
fler kunder köper av företagets produkter eller tjänster (Kotler et al. 2008).  

2.2.1 Värdeord 
Värdeord är termer som beskriver varumärkets identitet, dvs. en produkt eller tjänst, eller den typ av 
upplevelse och fördelar ett varumärke erbjuder. Termerna kan vara konkreta och reflektera 
varumärket rakt av, eller vara av en mer abstrakt natur och relatera till något som flera olika produkter 
kan erbjuda (Keller et al. 2008). Värdeorden och kärnvärdena bör vara starkt kopplade till ett företags 
identitet, de ska gärna uttrycka ett företags fördelar och särskiljning gentemot konkurrenterna. 
Konsumenterna ska kunna relatera till värdeorden och därmed knyta an till sina egna värderingar 
(Melin, 1999). Då ett varumärke associeras med värderingar eller värdeord kan en personligare 
koppling mellan konsument och varumärke ske, vilket i sin tur skapar kundlojalitet och förtroende (de 
Chernatony & McDonald, 1998). 
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När värdeord tas fram är det viktigt att tänka på vad varumärket är ur flera olika synvinklar. Keller et 
al. (2012) menar att ett varumärkes värdeord kan vara tre stycken; ett emotionellt, ett beskrivande och 
ett som beskriver varumärkets funktion. Tillsammans förmedlar de varumärkets skiljepunkter 
gentemot konkurrenter. Varumärkets funktionella term beskriver produktens eller tjänstens natur. Den 
beskrivande termen förtydligar varumärkets funktion. Den emotionella termen beskriver hur 
varumärket förmedlar sina fördelar. 

2.3 Varumärkesigenkänning & varumärkeshågkomst 
Med hjälp av en stark visuell varumärkesidentitet skapas igenkänning och associationer till 
varumärket. Varumärkesigenkänning uppstår då en konsument känner igen ett varumärke och 
bekräftar det. Varumärkeshågkomst uppstår då en konsument kommer att tänka på varumärket 
förknippat med ett visst användningsområde, en viss situation, produkt eller produktkategori (Keller et 
al., 2012). 

2.4 Positionering 
Vidare i arbetet med att reda ut hur en logotyp för en närproducerande gård kan se ut är det av intresse 
att undersöka vilken positionering varumärket bör ta. Detta då det är viktigt att ta en särskild position 
för att få spridning med ett varumärke. Målet är att lokalisera varumärket i konsumenternas 
medvetande så att den potentiella fördelen för företaget är så stor som möjligt. Vid positionering av ett 
varumärke på marknaden kan man se till likhetspunkter och skiljepunkter, i förhållande till sina 
konkurrenter. Likhetspunkter är det som varumärket har gemensamt med sina konkurrenter. Dessa 
associationer ses som förväntade och är ingenting som gör varumärket unikt, men de är nödvändiga 
för att ses som ett trovärdigt alternativ på marknaden. Skiljepunkter är starka, gynnsamma och unika 
associationer för ett varumärke. Det är skiljepunkterna som gör att varumärket differentierar sig på 
marknaden. De skapas kring varumärkesassociationer gällande dess egenskaper och nytta, och det 
enda kravet är att dessa associationer blir starka, gynnsamma och unika i konsumenternas 
medvetande. Detta innebär att konsumenten tror att dessa egenskaper och nytta inte går att hitta hos 
ett konkurrerande varumärke. Dessa egenskaper och nytta kan vara både funktionella, 
prestanda-relaterade eller abstrakta uppfattningar kring varumärket (Keller et al. 2012). 
 
Ett varumärke kan differentiera sig antingen genom sin produkt, service eller image (Oxholm & 
Magnusson, 2012; Treffner, 2011). För att ta reda på ett varumärkes likhetspunkter och skiljepunkter 
bör man undersöka målgruppen och konkurrenterna, samt på vilket sätt varumärket är likt samt skiljer 
sig från konkurrenterna (Keller et al. 2012). 
 
När målgruppen för ens verksamhet bestäms, definieras även typen av konkurrens i och med att vissa 
andra företag också har riktat in sig på den målgruppen. Vid konkurrentanalysen är det viktigt att 
undersöka vilka varumärken som är troliga att ses som nära substitut, men det är även viktigt att inte 
vara för snäv i definitionen av konkurrens. Vanligtvis uppstår konkurrens bland varumärken med 
liknande egenskaper (eng. attribute level), men de kan lika gärna uppstå på grund av de personliga 
värderingarna som konsumenten kopplar till varumärket eller produkten/tjänsten (eng. benefit level). 
Detta innebär att en annan produkt som skänker lika mycket glädje, men inom ett annat 
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produktsegment, kan vara lika stor konkurrent som en produkt med liknande egenskaper (Keller et al. 
2012). 

2.5 Varumärkeselement  
En väsentlig del i framtagandet av en varumärkesidentitet är det visuella, vilket till stor del består av 
flera varumärkeselement. Dessa används för att identifiera och särskilja varumärken från sina 
konkurrenter vilket exempelvis kan vara genom en slogan, logotyp, förpackning, symbol, färg eller 
form. Varumärkeselement kan skapas baserat på de sex kriterierna minnesvärdhet, meningsfullhet, 
älskvärdhet, överförbarhet, anpassningsbarhet och skyddbarhet. Minnesvärdhet, meningsfullhet och 
älskvärdhet anses vara varumärkesbyggande medan överförbarhet, anpassningsbarhet och 
skyddbarhet är varumärkesbevarande. För att maximera varumärkesvärdet är det viktigt att dessa sex 
kriterier kombineras. Två kriterier som är speciellt viktiga för små företag är minnesvärdhet och 
meningsfullhet (Keller et al. 2012).  

2.6 Logotyp 
Ett varumärkeselement som har stor betydelse för den visuella identiteten av varumärket är logotypen. 
Enligt Adír, Adír & Pascu (2013) fungerar en logotyp som en signatur för ett varumärke, som kan 
vara antingen en produkt, en verksamhet eller en service. Logotypen kan sättas samman av grafiska 
element som bilder, ord, former och färger för att förmedla varumärkets attityder och värderingar 
(Adír, Adír & Pascu 2013) och det är troligen dessa designegenskaper som avgör hur effektiv 
logotypen är (Park, Eisingerich, Pol, & Park. 2013). Om ett företag har en tydlig och specifik produkt 
kan en visuell representation av produkten i logotypen vara fördelaktig för att skapa igenkänning 
(Henderson och Cote, 1998). 
 
För en logotyp är positiva känslomässiga associationer viktiga. Detta beror på att de känslor som 
genereras då en person ser en logotyp överförs till produkten eller tjänsten som varumärket står 
bakom (Henderson & Cote, 1998). Enligt Janson et. al. (2003) påverkar logotypen även internt i 
företaget, det är därför viktigt att logotypen är grundad i företagskulturen för att de anställda ska 
kunna identifiera sig med logotypen. 
 
Formen på logotypen är en kraftfull egenskap som påverkar konsumenters slutsatser om varumärkets 
produkter och deras attityder mot dem. Formerna kan delas upp i cirkulära, kantiga eller en 
kombination av dem. Cirkulära har inga skarpa kanter medan kantiga består av raka linjer och kantiga 
hörn. Cirkulära logotyper aktiverar associationer som är relaterade till mjukhet, kantiga är associerade 
med hårdhet (Jiang, Gorn & Galli, 2016). 
 
Användning och tolkning av tecken påverkas av de koder som tecken organiseras i samt den kultur 
dessa används i. Mottagaren, enligt Fiske (1990) läsaren, spelar alltså en roll i betydelsen av tecken 
genom sin erfarenhet, attityd och känsla. 
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2.7 Kategorier av logotyper 
Logotyper kan delas upp i kategorier, två av dessa är varumärkesnamn och visuella symboler (Park et 
al. 2013). Park et al. menar att varumärken med symboler som logotyper lyckas bättre med att skapa 
självidentitet och uttrycksfullhet jämfört med de som enbart består av varumärkesnamn. De är också 
bättre på att förmedla varumärkets fördelar. Logotyper bestående av en symbol tenderar att uppfattas 
mer som estetiskt tilltalande än en logotyp bestående av enbart varumärkesnamnet. Ytterligare har det 
bevisats att en estetiskt tilltalande logotyp stärker konsumentens förtroende (Park et al. 2013). Deneçli 
(2015) menar att inkludering av ett varumärkes namn i logotypen är av stor fördel vid etablering av ett 
nytt varumärke. Detta jämfört med varumärken som endast använder en symbol som logotyp.  
 
Henderson & Cote (1998) nämner kategorier som piktogram (även kallat symbol), karaktär, abstrakta 
och typografiska. Morones (2016) lyfter utöver dessa fram emblem och kombinationslogotyper som 
kategorier av logotyper.  
 
Nedan studeras vissa kategorier närmare, då de ansågs lämpliga för denna studie. Kategorin karaktär 
studerades inte vidare då den passar för yngre barn samt barnfamiljer, vilket utesluter en del av 
målgruppen. 

2.7.1 Emblem 
Ett emblem innebär text inkluderad i en symbol eller ikon. Morones (2016) menar att denna typ av 
logotyp har oftast en klassisk och seriös framtoning men många företag har lyckats modernisera den 
under 2000-talet. Emblem är passande att använda inom matindustrin där etiketter är vanliga. Det 
problematiska med denna logotyp är att den tenderar att ha många detaljer som riskerar att bli för små 
då logotypen ska placeras på till exempel visitkort.  

2.7.2 Symbol 
En symbol är en logotyp som har en föreställande, förenklad bild av något. Morones (2016) menar att 
en lyckad logotyp av detta slag fungerar bra utan varumärkesnamn eftersom den har hög 
igenkänningsfaktor. Symbol-logotypen är även bra att använda internationellt då varumärkesnamn 
kan vara svåra att översätta. Symbol är dock enklare att anamma för ett väl etablerat företag än ett 
litet, nyetablerat.  

2.7.3 Abstrakt  
Abstrakta logotyper har oftast en geometrisk form som symboliserar varumärket. Genom form och 
färg kan känslor och mening kommuniceras till konsumenterna (Morones, 2016). I vissa fall anses 
dessa svårtolkade jämfört med de mer konkreta logotyperna, det kan då krävas en mer omfattande 
marknadsföring för att tydliggöra detta. De abstrakta logotyper som har en tolkningsbar inneboende 
mening tenderar att lyckas bättre än de som inte har det (Keller, Apéria & Georgson, 2012).  

2.7.4 Typografisk 
Typografisk logotyp är den kategori av logotyp som endast består av varumärkets namn. Då den 
saknar symbol får den endast sin karaktär av den valda fonten och färgen. Denna typ av logotyp är 
passande då varumärkesnamnet är distinkt och lätt att lägga på minnet, den passar även då ett 
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varumärke är nyetablerat och namnet behöver kommuniceras ut. Morones (2016) menar dock att det 
är av stor vikt att varumärkesnamnet inte är för långt eller komplicerat att läsa.  

2.7.5 Kombinationslogotyper  
Kombinationslogotyper är en sammansättning av text och bild som antingen ligger sida vid sida, 
ovanpå varandra eller integrerade med varandra. Kombinationslogotypen fungerar till alla typer av 
varumärken och är därför en populär form av logotyp. Namnet på varumärket associeras till bilden 
eller symbolen, så när varumärket växt till sig och när igenkänningen är tillräckligt stor kan det räcka 
att visa symbolen (Morones, 2016).  

2.8 Färgsymbolik 
För att utforma en logotyp krävs kunskap om färg och hur den kan påverka uppfattningen av 
logotypen. Färg kallas ibland för den tysta försäljaren (eng. silent salesperson) eftersom dess funktion 
är att övertyga på en omedveten nivå (Eiseman, 2000). Niki Hynes (2009) undersökte förhållandet 
mellan färg, design och den uppfattade betydelsen av logotyper, där resultatet indikerar starkt att 
konsumenter får en stark bild av företaget från designen samt har starka åsikter om vilka färger som är 
lämpliga för olika företags image. 
 
Färg kan skapa stämning, men också inneha en viss symbolik. Symboliken hos färger kan dock skilja 
sig åt mellan olika kulturer och betyda varandras motsatser (Bergström, 2012). Det är även viktigt att 
ta hänsyn till att färger aldrig uppträder ensamma, utan alltid i kombination med en eller flera andra 
färger. Färgpreferenser och associationer är inte bara kulturellt betingat utan även en fråga om 
personligt tycke. Hur människor uppfattar färger beror även till stor del på kontexten (Hardin & 
Maffi, 1997). 
 
Röd är enligt Fexeus (2008) förknippat med passion, fara, energi, fysik, hetta och medvetande. Gult 
har associationer till värme, inspiration, glädje, lycka, positiv energi och fokus. Blå är förknippat med 
lugn, vatten, stillhet, trygghet, kungligt, kompetens, kunskap och kyla. Fexeus (2008) menar vidare att 
grönt associeras med kreativitet, personlig utveckling, framsteg och en länk mellan intellekt och 
känslor. Gopikrishna och Kumar (2015) menar på att grönt har en stark koppling till natur, den 
kopplas även ofta till återfödelse och tillväxt. Överlag ses grön som en positiv färg. Svart och vitt 
tolkas i denna studie som färger, men är rent tekniskt inte det. Svart tolkas som professionell och 
trovärdig, men samtidigt kaxig. Vitt uppfattas som en ren färg. Om dessa två färger används 
tillsammans kan en tidlös och vacker logotyp skapas. Det kan även bidra till balans och enkelhet (The 
Logo Company, u.å). 
 
Francis (1995) menar på att färg har inverkan på beslutprocessen hos konsumenter av livsmedel 
eftersom produkternas smak ofta bedöms baserat på utseendet. Konsumenter är till exempel mer 
benägna att välja tomater som är rödare eftersom de uppfattas som mer mogna (Francis, 1995). 
Nyansen av apelsinjuice påverkar smakupplevelsen, ju rödare nyansen blir desto sötare upplevs 
drycken att vara. Dessutom får skarpare nyanser av apelsinjuice att konsumenterna upplever dryckens 
kvalité som högre (Wei et al., 2011). Förutom färgnyans spelar även mättnad, hur mycket pigment en 
färg har, samt värde, ljushet eller mörkhet i färgen, in för hur en färg uppfattas. Mättnad och värde bör 
därför tas i beräkning vid formgivning av ett varumärkes logotyp (Labrecque & Milne, 2011). 
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2.9 Teckensnitt 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid utformning av en logotyp är typografin. Teckensnitt går att 
dela upp i två kategorier, text och display (Haley, u.å). Text-teckensnitt är lätta att läsa i löpande text. 
Display-teckensnitt är designade för att användas för större rubriker och locka en läsare in till läsning 
av resten av texten (Consuegra, 2011). Teckensnitt har i och med sin utformning förmåga att sätta en 
viss ton, förmedla känslor och ha  personlighetsdrag. I en studie av Mackiewicz (2005) utforskas detta 
hos ett flertal teckensnitt kopplat till dess anatomiska egenskaper. Teckensnitt som liknar handskrift 
uppfattas som eleganta och vänliga i och med sin ganska enkla utformning med defekter. Många av 
dessa teckensnitt har brutna linjer, är lite sneda och har rundade terminaler. De teckensnitten som ofta 
förknippas med  kompetens och teknik är de som har en god läsbarhet. Dessa teckensnitt har även 
komplexitet, återhållsamhet, balans och perfektion i deras anatomiska egenskaper (Mackiewicz, 
2005). 

2.10 Hierarki 
För att komponera en väl fungerande logotyp bestående av motiv, färg och teckensnitt krävs kunskap 
om visuell hierarki. Visuell hierarki är den teori som hjälper till att rikta användarens uppmärksamhet 
i den ordning som önskas och går att skapa genom position, proportioner, närhet, symmetri, likhet, 
linjering, kontrast och färg. Proportioner ses som det mest kraftfulla verktyget för att skapa visuell 
hierarki, följt av position (Tidwell, 2006). 
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3. Metod 
För att undersöka hur en logotyp kan se ut för en närproducerande gård genomfördes en empirisk 
fallstudie. Figur 1 ger en överblick av studiens uppbyggnad. 
 
Då syftet med studien var att undersöka hur något skulle kunna vara tillämpades forskning genom 
design. Forskning genom design innebär att innovativ och kreativ förmåga används för att undersöka 
alternativa lösningar för att generera nya designmöjligheter (Reeves, 2000). 
 

 
 Figur 1. Studiens uppbyggnad 
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3.1 Inledande studie 
Då studien var utformad som en fallstudie krävdes en undersökning om det specifika varumärket och 
dess målgrupp. Den inledande studien genomfördes i form av en kvalitativ semistrukturerad intervju 
där frågorna kategoriseras i tre sektioner för att skapa en god struktur som var logisk och enkel att 
följa ur respondentens synvinkel (Lantz, 2013). Kvalitativa intervjuer ger djupgående svar och öppnar 
upp för ämnen utöver de förutbestämda, vilket bidrar till en bredare undersökning. Den kvalitativa 
intervjun genomfördes i en neutral miljö för intervjupersonen, på så sätt genererades kvalitativ 
information (Creswell, 2014). Intervjun resulterade i djupare kunskap om gårdens värderingar och hur 
de arbetar. Kunskapen bidrog till att framtagandet av värdeord kunde ske. Värdeorden och kunskapen 
om gården låg sedan till grund för utvecklandet av logotypförslag i designprocessen. 

3.2 Designprocess 
Designarbetet genomfördes explorativt till en början för att få fram många idéer. Därefter fortsatte 
arbetet determinativt för att strukturera upp idéerna i mer distinkta logotyper. På så sätt resulterade 
arbetet i flera förslag på logotyper (Löwgren, 2015). 
 
För att strukturera genomförandet av designprocessen inspirerades författarna en modell skapad av 
Aspelund (2015). Modellen består ursprungligen av sju olika faser: inspirationsfas, identifikationsfas, 
konceptfas, undersökningsfas, definitionsfas, kommunikationsfas samt produktionsfas. I denna 
uppsats bytte de två första faserna plats i ordningen, eftersom det ansågs rimligt att först identifiera 
genom att undersöka uppgiften, dess förväntade lösning och begränsningar, för att sedan söka 
inspiration för att genomföra arbetet. Genom att först identifiera målgruppen och hur konkurrenterna 
agerar på marknaden blev det lättare att förhålla sig till vilken väg det egna arbetet kunde gå och 
vilken slags inspiration som då kunde underlätta det kommande designarbetet (Aspelund, 2015). 
Ytterligare ändringar i Aspelunds modell var att kommunikationsfasen uteslöts och att 
produktionsfasen genomfördes efter analysen av värderingen. Detta för att bättre passa studiens 
arbetssätt med värdering och analys, samt att författarna ansåg att det var viktigt att färdigställa 
logotypförslagen med utgångspunkt i målgruppens och uppdragsgivarens åsikter.  

3.2.1 Identifikationsfas 
Identifikationsfasen utgjorde starten för designprocessen och innebar en undersökning av uppgiften, 
dess förväntade lösning och begränsningar. Metoden för att undersöka detta bestod av ett 
frågeformulär bestående av åtta frågor. Svaren på frågorna klargjorde logotypens innebörd och 
uppgift. Enligt Aspelund (2015) skulle både bilder och ord användas för att besvara frågorna. 

3.2.2 Inspirationsfas 
För att bli inspirerad kring uppgiften och den förväntade lösningen genomfördes två moment: 
konkurrentanalys och inspirationssökning. Konkurrentanalysen genomfördes för att få en förståelse 
för hur konkurrenterna på marknaden uttrycker sig rent visuellt. Detta för att kunna ta en position som 
har likheter med konkurrenterna för att ses som ett trovärdigt alternativ på marknaden, men även för 
att ta en position som skiljer sig från konkurrenterna (2.4). Inspirationssökningen genomfördes för att 
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få en förståelse för olika kategorier av logotyper, vilket sedan sammanställdes för att ligga till grund 
för undersökningsfasen som följer efter den nästkommande konceptfasen. 

3.2.3 Konceptfas 
I denna fas genomfördes två delmoment: brainstorming och framtagning av koncepttavla. 
Brainstorming utfördes för att sätta igång tankeprocessen kring varumärkets värdeord och vad de 
associerar till. De framkomna orden sammanställdes sedan i en tabell för att skapa struktur. Med 
grund i dessa utformades en koncepttavla genom insamling av material via webbplatser. 
Koncepttavlan skapades för att ligga till grund för undersökningsfasen. 

3.2.4 Undersökningsfas 
Utifrån koncepttavlan och inspirationstavlorna skissades det analogt på idéer i form av 
thumbnail-skisser. Små och odetaljerade skisser valdes att göra då man på det sättet får fram många 
tankar och idéer på kort tid. Skissningen strukturerades utifrån de fem kategorierna av logotyper (2.7). 

3.2.5 Definitionsfas 
De analoga skisser som ansågs ha potential att återspegla koncepttavlan, och därigenom värdeorden, 
togs vidare in i definitionsfasen. Digital skissning påbörjades vilket även innebar att idéer 
vidareutvecklades, fick nya vinklar, men även att nya idéer kom upp och utforskades. Slutligen 
gjordes ett urval av de digitaliserade skisserna, där de som ansågs motsvara värdeorden togs vidare in 
i värderingsfasen. 

3.3 Värdering 
En empirisk värdering genomfördes för att undersöka hur målgruppen upplever de framtagna 
logotyperna. Detta gjordes genom en diskussion med en fokusgrupp samt en intervju med 
uppdragsgivaren. 

3.3.1 Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en kvalitativ metod där sex till åtta deltagare diskuterar kring ostrukturerade och öppna 
frågor för att få fram dess olika syner och åsikter (Creswell, 2014). Halkier (2010) nämner att det kan 
vara sex till tolv deltagare. Enligt Bryman (2007) är det en undersökningsmetod där deltagarna 
tillfrågas om en frågeställning eller ett visst tema, för att få fram deras känslor och attityder kring 
något. Detta framhäver även Halkier (2010), som skriver att fokusgrupper är bra för att ta reda på 
sociala gruppers tolkningar, normer och interaktioner.  
 
Diskussionen med fokusgruppen valdes att spelas in för att sedan transkriberas då det i förhand ansågs 
svårt att hinna anteckna alla deltagares kommentarer och åsikter. Detta då det fanns en stor risk för att 
deltagarna skulle prata i mun på varandra. 
 
Denna metod valdes för att få en djup förståelse för varför målgruppen tycker som de gör gällande de 
framtagna logotyperna och hur väl de stämmer överens med värdeorden. I och med denna metod 
skapades en diskussion mellan deltagarna vilket gav en mer fördjupad förståelse kring deras åsikter än 
vad kvalitativa enskilda intervjuer hade gett, då deltagarna resonerade tillsammans med varandra. 
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Enligt Morgan & Kreuger (1993) finns det ett flertal situationer då fokusgrupper inte är lämpliga; när 
det finns en känsloladdad konflikt, när forskaren har tappat kontrollen över urval, frågeformulering 
och analys, när det krävs statistiska generaliseringar, då andra metoder ger bättre data eller då 
sekretessen kan ej garanteras. Fokusgrupper ska inte heller användas när det finns hinder för en öppen 
kommunikation. 

3.3.1.1 Deltagare 
Urvalet av deltagare gjordes analytiskt selektivt och eftersträvade maximal variation (Halkier, 2010). 
Maximal variation eftersträvades då författarna saknar kunskap om de uppfattningar de olika åldrarna 
av målgruppen besitter gentemot ämnet för uppsatsen. 
 
Rekryteringen av deltagarna skedde genom så kallad snowball sampling där man går via de yttre 
delarna av ens sociala nätverk (Halkier, 2010). Snowball sampling går till som så att man ger en kort 
beskrivning av projektet samt ställer screeningfrågor för att få tag i rätt personer. Detta gjordes då det 
enligt litteraturen sägs att deltagarna känner sig lite tryggare i sammanhanget. Om de känner sig 
trygga är det lättare att få till en bra diskussion (Halkier, 2010). 

3.3.1.2 Struktur 
Diskussionen leddes av en av författarna till studien, kallad moderator. Den andra författaren 
observerade och antecknade. Strukturen på diskussionen utformades utefter trattmodellen. 
Trattmodellen börjar med öppna och beskrivande frågor för att därefter behandla mer specifika, 
värderande och målinriktade frågor. Detta görs för att få deltagarna bekväma att uttrycka sina åsikter. 
Frågorna avgränsades genom ett villkor, t.ex. att diskussionen fortsätter tills de kommit fram till vad 
de var eniga samt oeniga om (Halkier, 2010). Under diskussionen är det viktigt att moderatorn inte är 
för ledande (Bryman, 2011). Utöver frågor bestod diskussionen även av övningar, Microsoft reaction 
cards (Benedek & Miner 2002) samt Competitor reaction, en övning direkt kopplad till värdeorden 
som logotypförslagen ska återspegla (Boag, 2013). 
 
Microsoft reaction cards är en metod som öppnar upp för diskussion, vilket var eftersträvansvärt för 
fokusgruppen och därför valdes. Ett antal ord väljs ut från en ordlista som finns tillgänglig hos 
Microsoft. I denna uppsats valdes både negativa, positiva och neutrala ord ut för att inte rikta 
deltagarna. Samtliga ord visas för deltagarna tillsammans med designen som ska värderas. Deltagarna 
väljer på egen hand ut fem ord som de anser stämma bäst överens med logotypförslaget, för att sedan 
motivera sina val. Detta anpassades för fokusgruppen, som efter att de valt ut ord får diskutera sina 
val med varandra och motivera sina åsikter. På detta sätt framkommer mycket användbar data vad 
gäller hur deltagarna uppfattar logotypförslagen, vad de gillade och inte samt varför, på en kort tid 
(Benedek & Miner, 2002). 
 
Competitor reaction används för att undersöka hur väl en design står sig jämfört med dess konkurrens. 
Designen visas upp tillsammans med konkurrenters design och deltagarna ombeds välja vilken design 
som bäst motsvarar värdeorden (Boag, 2013). I denna studie modifieras metoden på så vis att 
designen inte ställs mot konkurrenter, utan istället ställs alla logotypförslag mot varandra. Metoden 
valdes och modifierades på det viset för att se vilken av de framtagna logotypförslagen som bäst 
förmedlar värdeorden. 
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3.3.2 Semistrukturerad kvalitativ intervju 
Värdering med uppdragsgivaren skedde genom en semistrukturerad kvalitativ intervju. En logotyp i 
taget visades och ett antal frågor kopplade till hur väl förslagen återspeglade deras verksamhet 
ställdes. Intervjun utformades med öppna frågor för att få en djupare förståelse kring 
uppdragsgivarens åsikter om logotypförslagen. På detta sätt kunde uppdragsgivaren svara med egna 
ord utan att bli styrd av intervjuaren, och intervjuaren kunde enkelt ställa följdfrågor (Creswell, 2014). 
Vid intervjun antecknade en av studiens författare uppdragsgivarens svar medan den andra 
intervjuade. 

3.4 Analys 
Då värderingen skedde med ett begränsat antal personer gjordes en spekulerande analys. 

3.4.1 Analys av fokusgrupp 
Inspelningen transkriberades för att därefter bearbetas. Bloor m.fl. (2011) menar att det är av största 
vikt att allt inspelat material ska skrivas ut, även ofullständiga ord som “hm”, pauser och andra läten 
som suckar och skratt. Då det inte är möjligt att höra vad en deltagare säger kan kvalificerade 
gissningar göras. Bloor m.fl. (2001) menar vidare att talspråket inte får ändras för mycket då det görs 
om till skriftspråk, ordföljden är viktig att bevara.  
 
Med kodning skaffas en överblick av det insamlade datamaterialet och stora mängder data görs 
mindre på ett systematiskt analytiskt sätt (Halkier, 2010). Kodning valdes då det ger en tematisk 
huvudrubrik åt varje avsnitt som hänger ihop betydelsemässigt. De långa dataavsnitten förtätas så de 
blir lättare att tolka vad som sagts i stora drag. Det finns flera olika sätt att tolka analysen på. 
Tolkningen genomfördes för att jämföra små mängder datamaterial och vidga förståelsen av dem 
(Halkier, 2010).  

3.4.2 Analys av kvalitativ intervju 
Analysen baserades på anteckningar som fördes under intervjun. Sedan sammanställdes analysen 
utifrån logotypförslagen, en logotyp i taget. Detta kopplades sedan samman med teori.  

3.5 Produktionsfas 
De logotypförslag som ansågs återspegla värdeorden bäst i värderingen valdes ut för ytterligare 
bearbetning. Designbesluten i denna fas togs utifrån den feedback som framkom under värderingen 
med fokusgrupp och kontaktperson.  
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4. Inledande studie 
En intervju med en representant från Ringstad Gård genomfördes (bilaga 1). Under intervjun framkom 
det att de inte har några värdeord de arbetar utefter, men att representanten från gården nämnde vissa 
ord mer utmärkande. Utifrån det och teorin om hur bra värdeord bör vara utformade (2.2.1) arbetades 
förslag på värdeord fram, vilket var följande: tillit/trovärdighet, kvalitet, närproducerat. Dessa 
presenterades för representanten som ställde sig positivt till dem, men uttryckte en önskan om att byta 
ut kvalitet till smak, eller liknande. Utifrån denna önskan, och de tre termerna värdeord bör ha sin 
grund i (2.2.1) togs de slutgiltiga värdeorden fram (tabell 1). 
 

Term Värdeord 

Emotionellt Förtroende 

Beskrivande Välsmakande 

Funktion Närproducerat 

Tabell 1. Värdeord 
 
Utöver värdeorden valdes även närliggande ord ut för att stötta upp värdeorden under processen. 
Dessa närliggande ord förekom ofta under intervjun med uppdragsgivaren (bilaga 1) och ger en mer 
förklarande bild av gården. Dessa ord är tilltalande, familjär, inbjudande, kvalitet och lugn. 
Värdeorden tillsammans med de närliggande orden förklarar verksamhetens kärna. 
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5. Designprocess 
Lärdomar från teorin och den inledande studien tillämpades under designprocessen. Designprocessen 
består av fem faser; identifikationsfas, inspirationsfas, konceptfas, undersökningsfas samt 
definitionsfas (3.2). Nedan redovisas för de olika faserna. 

5.1 Identifikationsfas 
Identifikationsfasen innefattade åtta frågor som besvarades för att klargöra logotypens innebörd och 
uppgift. Enligt Aspelund skulle både bilder och ord besvara frågorna (3.2.1), men eftersom svaren 
fastställdes av befintlig fakta ansågs det av författarna att bilder var överflödiga.  
 

Fråga Svar 

What do you need to 
design? (Product) 

En logotyp.  

What is its nature 
(Description) 

Logotypen ska återspegla en närproducerande gårds verksamhet, vad 
de står för och deras framtagna värdeord. 

Who is it for? (Audience) Målgruppen är personer vars ålder är över 30 år samt barnfamiljer.  

Why is it needed? 
(Problem) 

Det finns brister inom marknadsföring av lokala livsmedel. 
Konsumenter saknar förbindelse till den mat de äter, eftersom 
marknadsföringen är otydlig och inte tydligt visar vad som är 
närproducerat och inte (1.1).  

What are its benefits 
(Solution) 

En logotyp som återspeglar en verksamhets kärnvärden behövs för att 
kommunicera ut vad verksamheten står för. Konsumenten ska få rätt 
associationer till varumärket och kan därför göra ett medvetet val. Det 
medvetna valet av produkter kommer bli enklare att göra när 
logotypen återspeglar närproducentens värdeord (2.6). 

Why is it interesting? 
(Challenge) 

Det är intressant för att närproducenter i dagsläget oftast inte har 
genomarbetade grafiska identiteter, och oftast inte har en logotyp som 
tydligt förmedlar att produkterna är närproducerade (1.1). 

What will you bring to it? 
(Vision) 

Vi kommer med vår kunskap om grafisk design och intresse för bra 
producerad mat skapa logotypförslag som målgruppen tycker om. 

How will you proceed? 
(Methods) 

Vi kommer fortsätta med en inspirationsfas där vi gör en 
konkurrentanalys samt brainstorma, skapa inspirationstavlor och en 
koncepttavla. Utifrån dessa ska vi sedan skissa på olika idéer (3.2). 

Tabell 2. Aspelunds åtta frågor 
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5.2 Inspirationsfas 
Inspirationsfasen bestod av konkurrentanalys och inspirationssökning. En konkurrentanalys 
genomfördes för att undersöka konkurrenters likheter med varandra för att därefter positionera 
uppdragsgivaren så att de differentierar sig från konkurrenterna rent visuellt (2.4). Sedan genomfördes 
en inspirationssökning utifrån de fem kategorierna av logotyper (2.7) för att få en förståelse för olika 
kategorier av logotyper, som sammanställdes i varsin inspirationstavla. 

5.2.1 Konkurrentanalys 
Ett varumärke kan differentiera sig antingen genom sin produkt, service eller image (2.4). Eftersom 
produkten i detta fall redan var given, fanns därför utrymme att undersöka hur varumärket kan 
uttrycka sig visuellt gentemot konkurrenterna. Konkurrenterna delades upp i direkta (figur 2) och 
indirekta konkurrenter (figur 3). Direkta konkurrenter innebär de varumärken som har liknande 
egenskaper (2.4), i detta fall gårdar i närheten som erbjuder självplock av jordgubbar. Indirekta 
konkurrenter är de som erbjuder en produkt eller service som skänker lika mycket glädje (2.4), men 
inom ett annat produktsegment, i detta fall gårdsbutiker, andra typer av utomhusaktiviteter och 
trädgårdar. För att få en bredare förståelse för branschen i stort gjordes även en branschanalys i denna 
fas (figur 4), där svenska aktörer vars verksamhet liknar den lokala gården undersöktes. 

5.2.1.1 Direkta konkurrenter 

 
Figur 2. Direkta konkurrenter 
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Konkurrent Emblem Symbol Abstrakt Typografi Kombination Serif Sans serif Script Display 

Skedevi Gård     X X    

Hillsta     X    X 

Stebbarps Gård     X X    

Tift Södergård     X X    

Lundby Jordgu.     X X    

Lida Trädgård     X    X 

Oberga Bärodl.     X   X  

Ombergsboden     X  X   

Peters jordnära    X    X  

Gåsbäckens odl.    X     X 

Tabell 3. Sammanställning av direkta konkurrenters logotyper 
 
Som kan ses ovan i figur 2 och sammanställt i tabell 3 dominerar kombinationslogotyper bland 
företagets direkta konkurrenter, 8 av 10 konkurrenter använder kombinationslogotyper. 2 av 10 
konkurrenter använder sig enbart av typografi i sin logotyp. Ingen av de direkta konkurrenterna hade 
enbart en symbol som logotyp. Ingen hade heller ett emblem eller en abstrakt logotyp. 
 
Att se en trend kring vilken typ av teckensnitt som används är inte lika tydligt, men vanligast 
förekommande typ är serif, 4 av 10 konkurrenter använder sig av en serif. Därefter är display vanligt, 
3 av 10 konkurrenter använder denna typ. 
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5.2.1.2 Indirekta konkurrenter 

 
Figur 3. Indirekta konkurrenter 

 

Konkurrent Emblem Symbol Abstrakt Typografi Kombination Serif Sans serif Script Display 

Orga Kvarn     X X    

Hargodlarna     X    X 

Billbäcks plant. X     X    

Albackens Träd.     X   X  

Kvillinge gårds.    X    X  

Hejtorps gårds.    X  X    

Askeby trädgård    X     X 

Brunneby     X X    

Sänkdalen     X X    

Värneberga     X   X  

Tabell 4. Sammanställning av indirekta konkurrenters logotyper 
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Bland de indirekta konkurrenterna indikerades samma trend vad gäller kombinationslogotyp som en 
populär kategori som hos de direkta kunderna, denna kategori hittades hos 6 av 10 indirekta 
konkurrenter (figur 3, tabell 4). Likt hos de direkta konkurrenterna var därefter typografisk logotyp 
det vanligaste, i denna analys 3 av 10 konkurrenter. Bland de indirekta konkurrenterna hittades även 1 
konkurrent med kategorin emblem. Ingen av de indirekta konkurrenterna hade enbart en symbol som 
logotyp. Ingen hade heller en abstrakt logotyp. 
 
Vanligaste typen av teckensnitt var serif, 5 av 10 konkurrenters logotyper innehöll en serif. Ingen sans 
serif noterades, 3 av 10 använder script samt 2 av 10 använde display. 

5.2.1.3 Branschanalys 

 
Figur 4. Branschanalys 
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Konkurrent Emblem Symbol Abstrakt Typografi Kombination Serif Sans serif Script Display 

Berghyttans    X    X  

Ängebäck trädg.    X     X 

Bärby självp.     X   X  

Nickarve Gård    X    X  

Skafteröds Gård    X    X  

Råda bär     X    X 

Kagga Gård     X  X   

Ulva-gubben     X    X 

Rodupp    X    X  

Glemmingebär     X X    

Böste grönsaker X      X   

Hallongården X     X    

Höglunda Gård     X X    

Härjeåsjöns L.    X  X    

Eriksgården X      X   

Bergums bio.     X  X   

Värpeby Bär     X    X 

Fredrikslunds g.     X  X   

Jordgubbar i Å.     X    X 

Tabell 5. Sammanställning av branschens logotyper 
 

I branschen ses samma tendenser som hos de direkta och indirekta konkurrenterna vad gäller kategori 
av logotyp (figur 4, tabell 5). Kombinationslogotyper är vanligast, 10 av 19 företag, följt av 
typografiska logotyper som används av 6 av 19 företag. Därefter är det 3 av 19 företag som har ett 
emblem som logotyp. Ingen hade enbart en symbol som logotyp. Ingen hade heller en abstrakt 
logotyp. 
 
Vid analys av branschen och teckensnitt som används i logotyper avviker det jämfört med direkta och 
indirekta konkurrenter. Alla typer av teckensnitt förekommer lika ofta. 
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5.2.2 Inspirationssökning 
För att få en förståelse för olika kategorier av logotyper skapades inspirationstavlor utifrån 
kategorierna (2.7)  emblem (figur 5), symbol (figur 6), abstrakt (figur 7), typografi (figur 8) samt 
kombinationslogotyp (figur 9). Inspirationstavlorna skapades genom individuell sökning på Google 
och Pinterest. Författarna sammanställde materialet som placerades på inspirationstavlor utifrån 
logotypkategori. Logotyperna sparades eftersom de knyter an till de framtagna värdeorden.  
 

 
Figur 5. Kategori emblem 
 
Figur 5 består av flera varianter av emblem. Det som utmärker de flesta av emblemen är den runda 
formen och de milda färgerna. Den gröna färgen är genomgående för de flesta och flera av dem går att 
associera till växter och natur (2.8).  
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Figur 6. Kategori symbol 
 
Figur 6 består av logotyper och illustrationer innehållande symboler. Vissa har en lekfull karaktär 
medan andra är mer stiliserade och renodlade i sin form. Den genomgående trenden är att alla 
symboliserar någonting kopplat till växter och mat. De mjuka och runda formerna är återkommande 
på denna inspirationstavla, formen går att associera till vänlighet (2.6).  
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Figur 7. Kategori abstrakt 

 
Figur 7 består av abstrakta logotyper. Logotyperna ser relativt olika ut men den gemensamma 
nämnaren är den runda formen som återkommer, detta bidrar till ett mjukt intryck (2.6). 
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Figur 8. Kategori typografi 
 
Denna inspirationstavla innehåller typografiska logotyper (figur 8). Vissa innehåller även andra 
grafiska element, men placerades här eftersom författarna ansåg att det var typografin som var 
inspirationens fokus. På tavlan går det att utläsa serifer, sans serifer och scripter, dock är flera 
modifierade för att passa i sitt sammanhang. Författarna ansåg att teckensnitten, på olika sätt, 
reflekterar de framtagna värdeorden. 
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Figur 9. Kategori kombinationslogotyp 
 
Denna inspirationstavla (figur 9) innehåller kombinationslogotyper, vilket innebär en sammansättning 
av text och bild (2.7). Alla innehåller någon form av växt. Författarna blev inspirerade av dessa på 
grund av hur växter och text kan sättas samman och bilda en enhet. De grafiska elementen kan 
användas för att förmedla varumärkets värderingar och klargöra vad de sysslar med (2.5). 

5.3 Konceptfas 
Inledningsvis genomfördes brainstorming för att sätta igång tankeprocessen kring varumärkets tre 
värdeord och vad de associerar till. Med brainstormingen som grund utformades en koncepttavla. 

5.3.1 Brainstorming 
Brainstormingen genomfördes utifrån varumärkets tre värdeord närproducerat, välsmakande och 
förtroende. Varje ord tilldelades ett ark. Författarna började med varsitt ord och skrev ner alla 
associationer och tankar som dök upp (bilaga 2). De tre arken skickades runt så att båda författarna 
efter två varv hade bidragit med sina associationer två gånger per värdeord (tabell 6). 
 

 Varv 1:1 Varv 1:2 Varv 1:3 Varv 2:1 Varv 2:2 Varv 2:3 

Författare 1 Närproducerat Förtroende Välsmakande Närproducerat Förtroende Välsmakande 

Författare 2 Välsmakande Närproducerat Förtroende Välsmakande Närproducerat Förtroende 

Tabell 6. Metod brainstorming 
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Nedan ses en sammanställning av framkomna ord tillhörande respektive värdeord (tabell 7). I och 
med att båda författarna spånade kring varje värdeord två gånger var, och byggde vidare på varandras 
och sina egna associationer, uppstod vissa ord flera gånger.  
 

Förtroende Välsmakande Närproducerat 

Goda avsikter Bra råvaror Näringsrik 

Bra värderingar Färskt Lokalproducerad 

Återkommer Fräscht Östergötland 

Ej falsk Eko Eko 

Rekommenderar Gott Litet 

Bra val Njutning Bra för miljön 

Lita på * 2 Kryddor Snäll mot jorden 

Snällt * 2 Nyproducerat Snäll mot djur + människor 

Genuin Smaksensation Bördig mark 

Känns bra Grönsaksland Sverige 

Trygghet * 2 Örter Öppna landskap 

Äkta Bra odlat Odling 

Lugnt Lyxigt Växter 

Fint väder Hög klass Nyttigt 

Tillhörighet Restaurang Samarbete 

Vänskap Välbalanseat Tillhörighet 

Familjärt Gott kaffe Familjärt 

Hemma Kvalitet * 3 Grannar 

 Primör Inga gifter & utsläpp 

 Smakrikt * 3 Bondgård 

 Bär Raps, Lin 

 Bra Grönt 

Tabell 7. Brainstorming utifrån värdeord 
 

 

32 



 
 
 

5.3.2 Koncepttavla 
 

 
Figur 10. Koncepttavla 

 
Koncepttavlan (figur 10) utformades baserat på brainstormingen (tabell 7), den förmedlar miljö, 
känsla, humör och färg. Den visar på lantliga och genuina sommarmiljöer nära naturen. Den 
förmedlar känslor som trygghet, glädje, lugn, familjärt, genuint och värme. Koncepttavlan har även 
konnotationer till ekologiskt, närproducerat, smakrikt och hög kvalitet. Denna känsla togs med vidare 
in i undersökningsfasen. Orden (tabell 7)  tillsammans med koncepttavlan (figur 10) låg sedan till 
grund för undersökningsfasen. 

5.4 Undersökningsfas 
I undersökningsfasen togs analoga skisser fram (se figur 11-15) utifrån inspirationstavlorna (5.2.2) 
och koncepttavlan (figur 10). De analoga skisserna var små och de flesta odetaljerade och visade på 
ett koncept av ett förslag. Dessa skisser strukturerades utifrån fem kategorier av logotyper; emblem, 
symbol, abstrakt, typografisk logotyp och kombinationslogotyp. 
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5.4.1 Emblem 

 
Figur 11. Skisser emblem 
 
Emblem innebär text inkluderad i en symbol eller ikon (2.7.1). Då cirkulära former associerar till 
mjukhet (2.6) bestod samtliga emblem av mjuka former, då den runda mjukheten ansågs stämma 
överens med gårdens identitet (bilaga 1). Olika kombinationer av den runda formen och placering av 
text testades (figur 11). 

34 



 
 
 

5.4.2 Symbol 

 
Figur 12. Skisser symbol 
 
Då en symbol är en föreställande bild av något (2.7.2), och uppdragsgivarens primära verksamhet 
kretsar kring jordgubbar togs beslutet att symbolen skulle föreställa en jordgubbe. Skisserna sträcker 
sig från rent föreställande jordgubbar till mer abstrakta symboler av jordgubben och dess planta (figur 
12). Även här låg mycket fokus på formen för att förmedla verksamhetens värdeord, men här testades 
även mer kantiga varianter (2.6) för att få en bredare grund att ta beslut ifrån. 
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5.4.3 Abstrakt 

 
Figur 13. Skisser abstrakt 
 
Genom form och färg kan ett varumärkes känsla kommuniceras. Detta förmedlas i en abstrakt 
logotyp, som dessvärre i vissa fall kan anses mer svårtolkad jämfört med de mer konkreta logotyperna 
(2.7.3). Skisserna på abstrakta logotyper (figur 13) fokuserade på att göra en abstrakt avbildning på 
olika delar av en jordgubbsplanta, detta då de abstrakta logotyper som har en tolkningsbar inneboende 
mening tenderar att lyckas bättre än de som inte har det (2.7.3). 
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5.4.4 Typografisk 

 
Figur 14. Skisser typografisk 
 
En typografisk logotyp saknar symbol, och består enbart av varumärkets namn. Stor vikt ligger därför 
vid det valda teckensnittet och färgen (2.7.4). I detta skede gjordes inga funderingar på färg utan 
enbart på olika uppställningar av texten och olika typer av teckensnitt (figur 14).  
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5.4.5 Kombinationslogotyp 

 
Figur 15. Skisser kombinationslogotyp 
 
Kombinationslogotyper är en sammansättning av text och bild (2.7.4). Olika objekt som framkom 
under skissning till andra kategorier återkom därför här. Fokus låg här mycket på uppställningen av de 
olika elementen i logotypen (figur 15). 

5.4.6 Sammanfattning undersökningsfas 
De förslag som ansågs ha potential att kunna utvecklas till en logotyp som återspeglar gårdens 
värdeord togs vidare i den digitala processen. Förslagen valdes ut genom att de två författarna 
markerade de förslag de ansåg ha utvecklingspotential med en prick. Alla förslag som hade minst en 
prick togs vidare (figur 11-15).  

5.5 Definitionsfas 
Utifrån undersökningsfasen digitaliserades skisserna i Adobe Illustrator. Det digitala skapandet 
medförde fler möjligheter vad gäller färg, text och form, vilket bidrog till att fler skisser än de som 
överförts från undersökningsfasen tillkom. En logotyp bestående av en symbol är lyckad när den 
fungerar bra utan varumärkesnamn. Därför lämpar sig symbol-logotypen för internationella och stora 
företag som redan är etablerade (2.7.2). Utifrån det resonemanget togs beslutet att inte fortsätta arbetet 
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med att ta fram ett logotypförslag på en symbol som ska fungera bra utan varumärkesnamnet, 
eftersom uppdragsgivaren är en liten aktör och inte ämnar starta någon internationell verksamhet.  

5.5.1 Emblem 

 
Figur 16. Digitala skisser emblem 
 
Utifrån skisserna för emblem (5.4.1) skapades digitala versioner av emblemen (figur 16). Ett flertal 
känns igen från undersökningsfasen men med modifiering vad gäller färg och form. Jordgubbarna är i 
detta steg mer detaljerade och verklighetstrogna. Variation vad gäller teckensnitt blev tillgängligt och 
fler färger har tillkommit. Den röda och gröna färgen är återkommande eftersom det är ett 
verklighetstroget uttryck för hur en jordgubbsplanta ser ut. Ett av värdeorden är välsmakande (tabell 
1), vilket då innebär att jordgubben gärna ska uppfattas som ätbar och mogen. Den blåa färgen 
användes på två av logotyperna eftersom den kopplas ihop med trygghet och kunskap (2.8). 
Varumärkeshågkomst uppstår då en konsument kommer att tänka på varumärket förknippat med ett 
visst användningsområde, en viss situation, produkt eller produktkategori (2.3). Då jordgubbar är den 
primära verksamheten på gården ansågs det viktigt att kommunicera det i logotypen (2.6). 
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5.5.2 Abstrakt 

 
Figur 17. Digitala skisser abstrakt 
 
Utifrån skisserna för abstrakta logotyper (5.4.2) skapades digitala skisser för abstrakt logotyp (figur 
17). Utöver de återkommande färgerna grön och röd förekom färgen gul. Gult applicerades då den 
konnoterar halm, vilket kontaktpersonen nämnde som association (bilaga 1). Prickarna i cirklarna går 
att associera till jordgubbsfrön eller små blad och de oregelbundna röda formerna ska symbolisera en 
abstrakt jordgubbe.  
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5.5.3 Typografisk 

 
Figur 18. Digitala skisser typografisk 
 
Utifrån skisserna för typografisk logotyp (5.4.3) togs arbetet vidare med typografisk logotyp (figur 
18). Då det var svårt att skissa fram olika specifika teckensnitt analogt låg därför fokus på att 
undersöka just olika teckensnitt vid det digitala skissandet, med några inslag av olika uppställningar. 
Eftersom stor vikt ligger vid det valda teckensnittet (2.7.4) eftersträvades ett teckensnitt som 
utstrålade värdeorden. Då olika teckensnitt förmedlar olika känslor beroende på deras olika former 
(2.9) var det viktigt att undersöka detta grundligt. Handskrivna och lite slarviga teckensnitt 
utforskades då de upplevs som vänliga (2.9), vilket går att koppla an till de närliggande orden 
familjär, inbjudande och lugn (4.0). God läsbarhet eftersträvades i alla teckensnitt då det utstrålar 
kompetens (2.9) vilket tyder på kvalitet och då förtroende. 
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5.5.4 Kombinationslogotyp

 
Figur 19. Digitala skisser kombinationslogotyp 
 
Utifrån skisserna för kombinationslogotyp (5.4.4) utvecklades kombinationslogotyper ytterligare med 
fokus på olika uppställningar och färgsättningar (figur 19). Även här återkommer den röda och gröna 
färgen eftersom det ger ett verklighetstroget uttryck för hur en jordgubbe och dess planta ser ut, och 
då är troligare att uppfattas som välsmakande. För att skapa varumärkeshågkomst (2.3, 2.6) används 
ofta en jordgubbe i logotypskisserna. 

5.5.5 Utvalda logotyper 

 
Figur 20. Logotypförslag 
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Från varje kategori utvecklades vissa digitala skisser vidare eftersom författarna ansåg att dessa 
logotyper speglade värdeorden bäst. Åtta av dessa valdes sedan ut till värderingen (figur 20). Det är 
fyra emblem, tre kombinationslogotyper och en abstrakt. Alla logotypförslag hade gemensamt att de 
ansågs återspegla värdeorden, men samtidigt skiljde de sig åt visuellt för att generera värdefull 
information från värderingen. Ingen typografisk logotyp valdes ut. Eftersom varumärkeshågkomst 
uppstår då en konsument förknippar ett varumärke med en viss produkt, i detta fall en jordgubbe, 
ansågs det viktigt att ha med en visuell representation av en jordgubbe i logotypen (2.3, 2.6).  
 
Fyra emblem valdes ut då denna kategori av logotyp inte var så vanlig inom varken direkta eller 
indirekta konkurrenter samt inom branschen enligt konkurrentanalysen (5.2.1). På detta sett har 
varumärket större möjlighet att särskilja sig och uppfattas som unika i konsumenternas medvetande 
(2.4). De fyra utvalda emblemen liknar varandra i sin runda karaktär men alla har olika motiv. Även i 
färger och placering av text skiljer sig logotyperna från varandra. På detta sätt kunde åsikter gällande 
detaljer som symbol, färg och hierarki diskuteras. 
 
Tre kombinationslogotyper valdes ut trots att många direkta och indirekta konkurrenter samt företag i 
branschen (5.2.1) använder sig av just kombinationslogotyper. Detta då kombinationslogotypen är 
väldigt användbar och har förmågan att förmedla en stark känsla genom sin kombination av 
teckensnitt och symbol. Denna kategori möjliggör även många olika variationer av uppställning vilket 
gör att de ändå skiljer sig mycket åt från varandra. De tre utvalda kombinationslogotyperna skiljer sig 
åt både vad gäller uppställning, symbol, färg och teckensnitt. Med detta urval sågs möjligheten att få 
mycket värdefull information gällande alla dessa aspekter under värderingen. Vissa symboler som 
förekom i ett emblem återkom i en kombinationslogotyp, vilket även det genererade information om 
hur de tolkades i olika uppställningar. 
 
Endast en abstrakt logotyp valdes ut då den ansågs vara den enda från den kategorin som återspeglade 
värdeorden. Abstrakta logotyper är inte vanligt förekommande inom varken direkta eller indirekta 
konkurrenter samt inom branschen enligt konkurrentanalysen (5.2.1). Författarna ansåg inte att den 
abstrakta logotypen var optimal på grund av att den kan vara svårtolkad men valde ändå att ha med 
den i värderingen. Detta eftersom författarna ansåg att det var intressant att se hur den kategorin 
kunde uppfattas av målgruppen då abstrakta logotyper även har många fördelar (2.7.3). 
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6. Värdering 
Värderingen genomfördes först med en fokusgrupp, därefter med uppdragsgivaren. Nedan beskrivs 
genomförandet under dessa värderingar. 

6.1 Fokusgrupp 
Diskussionen med fokusgruppen skedde i en konferenslokal på Strykbrädan i Norrköping. Miljön var 
familjär för alla deltagare och bidrog till en bekväm stämning. Diskussionen pågick i ungefär en 
timme då alla, förutom en av deltagarna, avsatte tid från sin arbetsdag och inte kunde avsätta mer tid 
än så. Underlaget för fokusgruppen utformades för att kunna värdera logotypförslagen en och en, samt 
i förhållande till varandra, samt till värdeorden (bilaga 3). 

6.1.1 Deltagare 
Till fokusgruppen samlades fem personer som räknades till uppdragsgivarens målgrupp (5.1). Antalet 
deltagare begränsades till fem stycken då en större grupp skulle innebära en svårare och mer 
omfattande analys, vilket inte skulle hinnas med i denna uppsats tidsomfattning. Deltagarna valdes ut 
analytiskt selektivt för att eftersträva en maximal variation vad gäller kön, ålder och bakgrund 
(3.3.1.1). På grund av flera avhopp veckorna innan fokusgruppens möte blev representationen av kön 
fyra kvinnor och en man. Några av deltagarna kände varandra på olika plan, vilket skapade en 
behaglig och bekväm miljö som möjliggjorde en bra diskussion (3.3.1.1). 

6.1.2 Struktur 
För att få fram fokusgruppens tolkningar av logotypförslagen och hur väl de anser att de stämmer 
överens med värdeorden utformades strukturen utefter trattmodellen. Genom att börja med en öppen 
fråga gällande deltagarnas tankar om närproducerad mat kom diskussionen igång snabbt och 
deltagarna blev bekväma med att uttrycka sina åsikter. Därefter bestod diskussionen av två olika delar, 
Microsoft reaction cards samt Competitor reaction. 

6.1.2.1 Microsoft reaction cards 
För att öppna upp för diskussion om varje logotyp användes denna metod (3.3.1.2). Varje deltagare 
fick åtta formulär med en logotyp och 20 ord på varje. 3 av orden motsvarade värdeorden, men var 
omformulerade för att passa in bland resterande ord. De 20 orden hade i förhand markerats som 
närliggande positiva ord, negativa ord och neutrala ord. Detta visades inte för deltagarna, men fanns 
där som underlag för den kommande analysen. De 20 orden var desamma på varje formulär. Först 
funderade varje deltagare individuellt i 30-45 sekunder över vilka ord de tyckte stämde överens med 
logotypen, och markerade de valda orden i formuläret. Därefter startades diskussionen av moderatorn 
som uppmanade en deltagare att börja. Vartefter värderingen pågick startade deltagarna diskussionen 
själva. Deltagarna diskuterade tills de var överens, alternativt överens om vad de tyckte olika om. På 
detta sätt framkom hur de tolkade de olika logotyperna, varför de tolkade som de gjorde samt förslag 
till ändringar. 
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6.1.2.2 Competitor reaction 
För att ställa logotyperna mot varandra utifrån värdeorden användes denna metod (3.3.1.2). Alla 
logotypförslag visades samtidigt för alla deltagare. Moderatorn sa värdeorden ett i taget och 
deltagarna fick diskutera kring vilken eller vilka logotyper de tyckte motsvarade det värdeordet bäst. 

6.2 Semistrukturerad kvalitativ intervju med 
uppdragsgivare 
Ett möte med uppdragsgivaren skedde på den lokala gården i samband med ett besök för att se deras 
verksamhet. Intervjun genomfördes i ett växthus, på förslag från uppdragsgivaren. Logotypförslagen 
visades en och en. Öppna frågor om respondentens tankar kring logotypförslagen ställdes (bilaga 4), 
och avslutades med att hen fick ta ställning till vilken eller vilka av förslagen som återspeglade de 
respektive värdeorden bäst. 
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7. Analys 
I detta kapitel sammanställs resultatet från värdering samt analys av det. Först redogörs för 
diskussionen med fokusgruppen, därefter intervjun med uppdragsgivaren. I slutsatsen kopplas allt 
samman. 

7.1 Analys av fokusgrupp 
Resultatet från värderingen med fokusgruppen sammanställdes på tre olika sätt. Det ena är en 
sammanställning av de ord deltagarna markerade i sina formulär (tabell 8). För att jämföra de olika 
logotypförslagen med varandra gavs +2 poäng för de ord som motsvarade värdeorden, +1 poäng för 
närliggande positiva ord och -1 poäng för negativa ord i detta sammanhang. Detta sammanställdes och 
en summa kom fram. Ju högre summa, desto bättre kan logotypförslaget anses leva upp till 
värdeorden och den känsla logotypförslagen eftersträvar. De logotyper som deltagarna tyckte 
motsvarade värdeorden bäst i övningen Competitor reaction sammanställdes även för att ge en tydlig 
överblick (Tabell 9). Resultatet från fokusgruppen sammanställdes även genom inspelningen av 
diskussionen. Inspelningen transkriberades och kodades (bilaga 5). Detta gjordes för att få en 
överblick över det insamlade materialet (3.4.1). 
 

 1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8 

 

Tilltalande 1 2 1  2 1 1  

Förvirrande   4 3 1 3 2 4 

Familjär 4 1  1 3 3 4  

Opersonlig   3 3   2 1 

Ordinär 3 1 1 2  2 2 1 

Tråkig 2 1 4 3 2 1 2 1 

Kreativ 1  2 2 2 1 3 2 

Sofistikerad  3  1 1   1 

Inbjudande  1 1  3    

Kvalitet 2 4 1 2 1    

Lugn 2 2 1 1 2 1 1 1 

Omodern 1 1  1 1 2 1 1 

Rolig   3  1 1 1 2 
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Stressande   1 1  3 1 2 

Tillförlitlig 2 3   1    

Miljömedveten 3 1 1 1 3 2 1  

Oförståelig 1  1 1  1 1 5 

Spännande      1 2 2 

Steril  1 1 2   1 2 

Klassisk 3 4  1 2 1   

Värdeord 2p 7 8 2 3 5 2 1 0 

Närliggande 1p 7 6 3 2 10 4 6 1 

Negativa -1p 3 1 10 8 3 8 6 12 

SUMMA 18 21 -3 0 17 0 2 -11 

Tabell 8. Sammanställning av ord kopplade till respektive logotypförslag 
 

Närproducerad Välsmakande Förtroende 

   

 

 

 
Tabell 9. Sammanställning av competitior reaction 
 
Logotyp 1 
Logotyp ett ansågs familjär, som syns i tabell 8, då fyra av fem deltagare valde det ordet. I 
diskussionen nämndes även ord som trevlig, lugn, barnslig, traditionell och naiv. Associationerna lugn 
och familjär ansågs av några deltagarna höra ihop. De valda orden visar på att logotyp ett stämmer väl 
överens med uppdragsgivarens beskrivning av gården (4.0). Anledningen till att deltagarna beskrev 
logotypen som familjär, barnslig och naiv kan bero på teckensnittets något slarviga och lekfulla 
karaktär (2.9, 5.5.3). Tre av fem deltagare valde ordet miljömedvetenhet, vilket även framgick i 
diskussionen. Anledningen till detta var att den var grön och att symbolen föreställer en planta (2.8). 
Tre av fem valde ordet ordinär och av diskussionen framgick åsikter om att den inte sticker ut på 
något sätt. Att den inte sticker ut kan anses problematiskt då det är viktigt att en logotyp för ett mindre 
företag är minnesvärd (2.5). Den uppfattades även som något äldre, några av deltagarna diskuterade 
70- och 80-tal. Enligt sammanställningen i tabell 8 fick logotyp ett 18 poäng totalt. Deltagarna ansåg 
att logotyp ett var en av de logotyper som återspeglade ordet närproducerad bäst (Tabell 9).  
 

 “Det är det jag menar med familjärt, det känns lite som täckena i sommarstugorna på 
70-talet, lite brunorange. Jätteskön känsla, men det väcker nåt minne från förr.” 
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“Och eftersom det står ett årtal där så tittar jag inte årtal utan det står bara där, då känns 

det traditionellt.” 
 
Logotyp 2 
Logotyp två ansågs utstråla kvalitet av fyra av fem deltagare (tabell 8). De associerade till 
Östermalmshallen och Knäppingsborg. Fyra av fem valde ordet klassisk (tabell 8) och associerade till 
gamla skolplanscher (bilaga 5). I diskussionen lyftes även fram att den kändes inbjudande och 
tillförlitlig. Klassiska och tillförlitliga associationer kan till stor del tolkas bero på färgvalet svart och 
vitt tillsammans (2.8). Deltagarna var inte helt överens om den upplevdes som gammal eller modern, 
en diskussion om vad modern innebär inleddes. En deltagare ansåg att tydligheten var modern, men 
inga vidare slutsatser drogs av deltagarna. Den delade jordgubben uppskattades av deltagarna. En lång 
diskussion om färg var fördelaktigt eller inte resulterade i att de flesta kom överens om att färg var 
överflödigt. Detta visar att svart och vitt som färgställning räcker till för att inge en viss känsla som 
kan bidra till rätt positiva associationer (2.6, 2.8). Resterande deltagare ansåg att färg skulle bidra till 
att den skulle dra till sig mer uppmärksamhet. Detta kan bero på att färgen på ätbara objekt har stor 
påverkan på konsumenters uppfattning och köpbeslut (2.8). 
 
Logotyp två var mycket omtyckt av fokusgruppen men samtidigt ansåg de att logotypen inte passade i 
ett sammanhang som innebär att jordgubbsförsäljningen sker vid platser som inte är exklusiva, t.ex. 
vägrenen. Detta kan höra ihop med de tidlösa associationer färgvalet svart och vitt kan väcka (2.8). Ett 
ord deltagarna saknade i formuläret var tydlig, då de ansåg att denna logotyp var tydlig. Enligt 
sammanställningen i tabell 8 fick logotyp två 21 poäng. Deltagarna ansåg att logotyp två var den 
logotyp som återspeglade ordet välsmakande bäst, samt en av de logotyper som återspeglade ordet 
förtroende bäst (Tabell 9). 
 

“Det moderna skulle jag säga är tydlig. Ett ord som jag saknar här. Det är för att det inte 
är något tjaffs. Det är jordgubbar, jättestort. Det är bara ett streck utöver informationen.” 

 
“Då passar det inte med det här, det här vill man ju bära hem i en liten pappkasse med 

ett litet tryck på.” 
 
Logotyp 3 
Logotyp tre ansågs förvirrande och tråkig av fyra av fem deltagare (tabell 8). Symmetrin ansågs 
stressande av en deltagare. Att logotypen ansågs förvirrande och stressande kan bero på en bristande 
hierarki (2.10). Deltagarna associerade till en robot och datorspel. Denna parallell drogs troligtvis 
grund av jordgubbens kantiga form, vilket kan associeras med hårdhet (2.6). Tre av fem valde ordet 
rolig. Fokusgruppen diskuterade dock om att logotypen var ett försök till att vara rolig, men att den 
inte lyckades, en del tyckte även att att den som designat den hade tänkt för mycket. Trots detta ansåg 
deltagarna att den stack ut, men de kunde inte sätta fingret på varför. Enligt sammanställningen i 
tabell 8 fick logotyp tre -3 poäng. 
 

“Jag valde oförståelig, ehm, det känns, lite dataspel över det här. Jag tänker på 
den här som äter pluppar.” 

 
“Eh, den här tilltalade mig. Riktigt rejält alltså. Den är tilltalande, kreativ, den är inbjudande, 
och så tycker jag den är rolig, just för att det ssh, sticker ut. Och så tycker jag kvalitet lite 

grann. Det satte jag sist men, de här, jag blev lite glad när jag såg eh den här.” 
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Logotyp 4 
Logotyp fyra ansågs förvirrande, opersonlig och tråkig av tre av fem deltagare (tabell 8). Två av fem 
tyckte logotypen var kreativ och utstrålade kvalitet. Fokusgruppen diskuterade symbolens form, en del 
ansåg att logotypen var förvirrande då den bildade en blomma som var svår att förstå, medan andra 
tyckte att blomman bidrog till en lugn känsla. Anledningen till att den upplevdes som lugn kan bero 
på formerna, logotypen är ett emblem av cirkulär form och jordgubbarna i mitten bildar en cirkel. 
Cirkulära former aktiverar associationer till mjukhet, vilket i sin tur kan associeras med lugn (2.6). Att 
den uppfattades utstråla kvalitet av två deltagare kan bero på att logotypen var utformad som ett 
emblem (2.7.1). Symbolen kändes för tillrättalagd enlig en deltagare. Enligt sammanställningen i 
tabell 8 fick logotyp fyra 0 poäng. 
 

“Den här tyckte jag kändes lugn och vänlig, det bildar liksom som en blomma av de 
här jordgubbarna.” 

 
“Det är nånting med den som tilltalar mig, men jag förstår inte jordgubbsblomman som 

bildas i mitten.” 
 
Logotyp 5 
Logotyp fem ansågs miljömedveten, inbjudande och familjär av tre av fem deltagare (tabell 8), vilket 
visar på att logotyp fem stämmer väl överens med uppdragsgivarens beskrivning av gården (4.0). Två 
av fem deltagare valde orden tilltalande, tråkig, kreativ, lugn och klassisk. I diskussionen framkom att 
tre deltagare tyckte att denna logotyp var jättesvår att placera, medan två andra tyckte att denna var 
den logotyp de själva skulle använda om de ägde gården. Anledningar som lyftes fram till varför den 
var svår att placera var att teckensnitten inte hängde ihop och att jordgubben var för liten i förhållande 
till de andra elementen. Att de olika delarna upplevdes som osammanhängande kan bero på en 
bristande hierarki (2.10). Att en deltagare inte gillade jordgubben berodde på att den kändes matt och 
gammal, vilket kan bero på färgens mättnad (2.8). Enligt sammanställningen i tabell 8 fick logotyp 
fem 17 poäng. Deltagarna ansåg att logotyp fem var en av de logotyper som återspeglade orden 
närproducerad och förtroende bäst (Tabell 9).  
 

“Älskar jordgubben i mitten men jag får inte ihop den med ringstad gård och 1973. Känns som 3 
separata delar som vill gå ihop men som inte gör det.” 

 
“Vad händer om man blåser upp mitten och lägger texten rakt under. Har ni lekt leken att ni 

håller för vissa delar?” 
 
Logotyp 6  
Logotyp sex ansågs förvirrande och familjär av tre av fem deltagare (tabell 8). Att den ansågs familjär 
visar på att logotyp sex stämmer väl överens med uppdragsgivarens beskrivning av gården (4.0). Två 
av fem deltagare ansåg att den upplevdes ordinär, omodern och stressande. I diskussionen framkom 
att det berodde på att den ansågs ha flera viljor, logotypen visste inte vad den ville. Detta beror 
troligtvis på bristande hierarki mellan symbol och text (2.10). Diskussion fördes gällande hierarkin i 
logotypen, en deltagare lyfte fram att texten var för stor, en annan höll med och tyckte att texten 
hängde som ett stort täcke över en liten blomma. Två deltagare ansåg att symbolen var väldigt 
detaljrik vilket bidrog till den förvirrande känslan. Även detta kan tros bero på en bristande hierarki, 
om texten var mindre hade den kunnats upplevas mindre detaljrik (2.10). En deltagare ansåg dock att 
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den här var betydligt roligare än logotyp ett som var lite liknande. Associationer som kom fram i 
diskussionen var Barna-Hedenös, smultron och livmoder. Enligt sammanställningen i tabell 8 fick 
logotyp sex 0 poäng. 
 
“Sen är ju den här jordgubben… i och med att den är så spegelvänd och symmetrisk som inte en växt 

är.. så blir den förvirrande, så väldigt mycket detaljer.” 
 

“Ja men den är ju gullig och snäll.” 
 

Logotyp 7 
Logotyp sju ansågs familjär av fyra av fem deltagare. Anledningen till detta kan bero på teckensnittets 
något slarviga och lekfulla karaktär (2.9, 5.5.3). Den ansågs kreativ av tre av fem. Associationer som 
kom fram var Elsa Beskow, klädmärke för barn samt Pac-Man. En deltagare tyckte att den blå 
bakgrunden var förvirrande och en annan tyckte att den blå bakgrunden var positiv på grund av att den 
skapade hög kontrast och poppar ut. Den höga kontrasten kan vara en effekt av god hierarki (2.10). 
Färgen blå är förknippad till bl.a. lugn, trygghet och kompetens (2.8) vilket stämmer väl överens med 
värdeorden. Men blått är även förknippat med vatten och kunglighet (2.8), vilket kan vara en del av 
anledningen till att en deltagare tyckte att den blå bakgrunden var förvirrande. Enligt 
sammanställningen i tabell 8 fick logotyp sju 2 poäng.  
 

“För att den mörkblå färgen inte passar in, den förstår jag liksom inte. Det hör inte 
ihop med ämnet för mig” 

 
“Det är de jag gillar med denna. Den höga kontrasten.. jämfört med alla andra. Den 

poppar ut” 
 
Logotyp 8 
Logotyp åtta ansågs oförståelig av samtliga deltagare. Fyra av fem tyckte även att den var förvirrande. 
Trots att de flesta deltagarna upplevde logotyp åtta som oförståelig och förvirrande tros det inte bero 
på bristande hierarki (2.10) då det är en enkel uppställning. Det är troligare att det är det abstrakta 
objektet som är svårtolkat (5.4.3), trots att flera i fokusgruppen kopplade objektet till en jordgubbe 
och jordgubbsfrön. I diskussionen sa flera av deltagarna att den var rolig och att det var oväntat att 
den saknade jordgubbe. En deltagare uttryckte oro över att det skulle vara svårt att ha en logotyp utan 
jordgubbe då inköp av jordgubbar ofta sker spontant vilket innebär att konsumenterna då efter en 
logotyp som tydligt kommunicerar jordgubbe. Enligt sammanställningen i tabell 8 fick logotyp åtta 
-11 poäng.  
 

“Det är så .. fundamentalt att kommunicera jordgubbe, Väldigt mycket sker 
spontant.. vid vägen.. vid butiken.. och så tänker jag att man väldigt snabbt behöver koppla 

det här med jordgubben.” 
 

“Känns jättekul men lite … jahaa.. svår att sälja in till kund” 

7.2 Analys av kvalitativ intervju med uppdragsgivare 
Överlag var uppdragsgivaren positiv till alla logotypförslag och tyckte att de mer eller mindre 
förmedlade deras verksamhets kärna och deras värdeord. 
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3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8 

 

Närproducerat x x   x x x  

Välsmakande x    x  x  

Förtroende  x   x x  x 

Tabell 10. Uppdragsgivare om värdeord och logotyper 
 
Logotyp ett ansåg uppdragsgivaren förmedlar verksamhetens kärna då den känns genuin och lantlig. 
Den var omtyckt då den ansågs vara tillförlitlig, varm och mjuk. Dessa ord är alla associationer eller 
synonymer till värdeordet förtroende och de närliggande orden som fastställdes i den inledande 
studien (4.0), vilket tyder på att logotyp ett förmedlar värdeordet förtroende. Dock lyftes det fram att 
den gröna bakgrunden ger en ekologisk känsla, vilket kan bli problematiskt då gården inte är 
ekologisk. Därför ansåg uppdragsgivaren att den gröna färgen inte återspeglade deras kärna. Detta 
visar att färgval spelar roll, då den innehar en viss symbolik (2.8). Uppdragsgivaren ansåg att 
logotypen var en av de logotyper som förmedlade värdeorden närproducerat och välsmakande bäst 
(tabell 10). 
 
Logotyp två förmedlar verksamhetens kärna på ett sätt, i och med att de har en herrgård på gården. 
Däremot anses den vara lite väl stram och högtidlig, vilket inte passar dem. Detta kan anses negativt 
då det går emot de närliggande orden familjär och inbjudande (4.0). Utöver detta nämnde 
uppdragsgivaren att detta förslag förmedlade känslor som tillförlitlighet och seriositet då den ser så 
ordentlig ut. Detta visar att denna logotyp förmedlar värdeorden kvalitet och förtroende (2.2.1). 
Utöver det ger den en känsla av herrgård, engelskt samt barndom. Uppdragsgivaren ansåg att 
logotypen var en av de logotyper som förmedlade värdeorden närproducerat och förtroende bäst 
(tabell 10).  
 
Logotyp tre förmedlar verksamhetens kärna, men lite för inhamrat. Den ansågs enkel på ett positivt 
sätt, men att den samtidigt gav ett hårdare intryck jämfört med logotyp ett och två. På grund av 
jordgubbens hårdhet ansågs den heller inte lika välkomnande. Detta visar logotyp tre kan upplevas 
som för kantig, då kantighet innehar en symbolik om hårdhet (2.6). Uppdragsgivaren ansåg att 
logotypen inte förmedlade något av värdeorden bäst (tabell 10).  
 
Logotyp fyra ansåg uppdragsgivaren förmedla deras verksamhets känsla sådär då den inte var så kul. 
Den gav associationer till stämpel och peng. Eftersom den känns som en symbol upplevs den lite vek i 
känslan, den är ordnad och skaver lite. Detta visar på att logotyp fyra inte lever upp till de 
associationer som eftersträvas (2.6) Uppdragsgivaren ansåg att logotypen inte att den förmedlade 
något av värdeorden bäst (tabell 10).  
 
Logotyp fem ansåg uppdragsgivaren förmedla verksamhetens kärna. Den upplevdes lik deras 
nuvarande logotyp då de använder ett liknande teckensnitt. Den kändes som gården, men kanske lite 
väl mycket, vilket då kan bero på för liknande teckensnitt. Uppdragsgivaren ansåg att den förmedlade 
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känslorna lantlig och tillförlitlig, då den påminner om när de var en Arla-gård. Detta visar att 
logotypen skapar en del av de positiva associationer som eftersträvas (2.6), men att den samtidigt 
påminner för mycket om nuvarande logotypen. Uppdragsgivaren ansåg att logotypen var en av de 
logotyper som förmedlade samtliga värdeord bäs (tabell 10)t.  
 
Logotyp sex förmedlar verksamhetens kärna med jordgubbsplantan i centrum, och årtalet ger lite 
tyngd. Att det finns tyngd i logotypen kan ses som en positiv association (2.6) till värdeordet 
förtroende. Uppdragsgivaren anser den vara söt och trevlig, och noterade det oregelbundna 
teckensnittet. Vidare förmedlar den det genuina, lantliga och närodlade på grund av mjukheten i den. 
Detta visar att den runda formen och teckensnitten skapar positiva associationer (2.6) relaterade till 
värdeorden. Uppdragsgivaren ansåg att logotypen var en av de logotyper som förmedlade värdeorden 
närproducerat och välsmakande bäst (tabell 10). Trots att inte alla värdeord valdes så uttryckte 
uppdragsgivaren att denna logotyp var favoriten.  
 
Logotyp sju förmedlar verksamhetens kärna då den upplevs positiv och lantlig. Uppdragsgivaren 
ansåg att de lite ojämna bokstäverna bidrar till denna känsla, vilket visar på att känslor kan förmedlas 
med hjälp av teckensnittens anatomiska egenskaper (2.10). Uppdragsgivaren ansåg även att den var 
trevlig, mysigt lantlig och lite barnslig på ett positivt sätt. Detta visar på att logotypen skapar vissa 
positiva associationer som eftersträvas (2.6). Uppdragsgivaren ansåg att logotypen var en av de 
logotyper som förmedlade värdeorden närproducerat och välsmakande bäst (tabell 10).  
 
Logotyp åtta förmedlar inte verksamhetens kärna ansåg uppdragsgivaren. Den ser ordentlig och statlig 
ut, och därför känns den tillförlitlig. I och med det skapar logotyp åtta positiva associationer (2.6) 
kopplat till värdeordet förtroende. Dock tar den statliga känslan samt associationer till statligt ägda 
företag och organisationer över. Detta bidrar till att denna logotyp inte återspeglar varumärkets 
identitet fullt ut (2.2). Uppdragsgivaren ansåg att logotypen var en av de logotyper som förmedlade 
värdeordet förtroende bäst (tabell 10).  

7.3 Sammanfattning analys 
Enligt fokusgruppen återspeglade logotyp ett, två och fem värdeorden bäst (tabell 11). Dock 
associerades logotyp två med Östermalmshallen och Knäppingsborg, dvs. lite stramare och finare 
återförsäljningsmiljö. Då detta inte är vad uppdragsgivaren står för uteslöts logotyp två ur processen 
efter värderingen.  
 
Uppdragsgivaren upplevde att alla logotyper förutom nummer fyra och åtta förmedlade deras 
verksamhets kärna. Logotyp fem och sex var de som enligt uppdragsgivaren återspeglade 
verksamheten bäst (tabell 11). Enligt uppdragsgivaren var logotyp fem den enda som förmedlade alla 
värdeord, men hävdade ändå att logotyp sex var favoriten och därför togs den vidare i processen. 
  

Fokusgrupp 

1.       2.         5.  
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Uppdragsgivare 

5.                    6.       
Tabell 11. Logotyper som ansågs förmedla värdeorden bäst 
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8. Produktionsfas 
Utifrån värderingen med fokusgruppen och uppdragsgivaren korrigerades de logotypförslag som 
ansågs förmedla varumärkets värdeord. Till varje logotypförslag skapades även versioner i svartvitt, 
gråskala och negativ, då uppdragsgivaren har stor användning av olika varianter till sin verksamhet 
(bilaga 1).

 
Figur 21. Slutgiltiga logotypförslag 
 
Eftersom logotyp ett och sex har samma jordgubbsplanta (tabell 11), men uppfattades helt olika av 
fokusgruppen valdes dessa att utvecklas och sattes samman. Detta då uppdragsgivaren föredrog 
logotyp sex framför ett. Då det gröna konnoterade ekologiskt enligt uppdragsgivaren (7.2), och gården 
inte är ekologisk, valdes denna färg att tas bort och ersättas av en svart cirkel som ramar in logotypen 
och ger den en seriös framtoning som emblem åstadkommer (2.7.1). För att mjuka upp den hårda 
svarta cirkeln gjordes den lite ojämn för att skapa en ännu mer inbjudande känsla (2.6). 
Storleksförhållandena mellan de olika elementen i logotypen ändrades för att förbättra den visuella 
hierarkin (2.10). Texten gjordes mindre och symbolen större och tydligare genom större detaljer. 
Några blad plockades även bort för att ge ett inte lika detaljerat intryck (7.1).  
 
Den andra logotypen som skapades i detta skede var en kombination av logotyp två och fem (figur 
21). Eftersom fokusgruppen uppfattade logotyp två som tydlig och återspeglande av värdeorden, men 
associerade till fel typ av verksamhet, ansågs det att denna logotyp hade element som lämpade sig för 
uppdragsgivaren. Dessa sattes samman med jordgubben från logotyp fem som uppskattades av 
fokusgruppen (7.1). Någon lyfte fram att jordgubben kändes matt och tråkig, därför korrigerades den 
och gavs klarare nyanser av röd och grön (2.8). Eftersom uppdragsgivaren ansåg att logotyp fem och 
dess teckensnittet kändes osammanhängande (7.2) var det även därför lämpligt att använda enbart 
jordgubben men i en annan uppställning och i kombination med ett annat teckensnitt.  
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9. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur en logotyp för en närproducerande gård kan se ut för att 
spegla verksamhetens kärna och värdeord. Verksamhetens kärna beskrivs av de framtagna värdeorden 
närproducerad, välsmakande och förtroende, samt de närliggande värdeorden tilltalande, familjär, 
inbjudande, kvalitet och lugn.  
 
Eftersom gårdens primära verksamhet är jordgubbsproduktion bör logotypen innehålla minst en 
jordgubbe. Detta för att kommunicera verksamhetens kärna och för att skapa varumärkeshågkomst. 
Varumärkeshågkomst uppstår då en konsument förknippar ett varumärke med en viss produkt, i detta 
fall en jordgubbe. Jordgubben bör vara verklighetstroget utformad för att kommunicera värdeordet 
välsmakande. Även motivets färg ska vara verklighetstrogen, ha rätt nyans och ha lagom mättnad för 
kommunicera mognad och god smak. Färg är dessutom en viktig faktor att utstråla värdeordet 
närproducerad. Den färg som ansågs mest lämplig för att kommunicera närproducerad var grön. 
 
För att inge en lugn och inbjudande känsla bör teckensnitt och former i logotypen vara mjuka, snarare 
än kantiga. Logotypen bör även vara tydlig i sin hierarki för att återspegla förtroende och kvalitet. För 
att utstråla familjär bör logotypen bestå av mjuka former, teckensnittet bör vara av en något slarvig 
och karaktär. 
 
De logotyper som verkar få mest uppskattning innehöll text kombinerat med en symbol som inte var 
abstrakt. De logotypkategorier som passar för en närproducerande gård är enligt studien emblem och 
kombinationslogotyp.  
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10. Diskussion 

10.1 Inledande studie 
Kommunikationen och arbetet med uppdragsgivaren började i god tid vilket gav bra förutsättningar 
för studien. Intervjun som skedde i den inledande studien var av kvalitativ karaktär och gav författarna 
möjlighet att samtala relativt fritt med uppdragsgivaren, då följdfrågor var möjliga och uppmuntrades. 
Djupet i intervjun hade inte gått att uppnå via enbart mailkorrespondens. Det som däremot kan lyftas 
fram som nackdel i detta är risken för feltolkningar. Båda författarnas bakgrund och tidigare 
erfarenheter påverkar tolkningen av intervjun. Det var författarnas tolkningar av intervjun som senare 
lyftes fram till att bli värdeord och närliggande värdeord. För att stärka trovärdigheten och säkerställa 
god kvalitet på studien skedde en kompletterande mailkorrespondens kring de framtagna värdeorden. 
På det sättet kunde uppdragsgivaren komma med motfrågor och motförslag som speglade 
verksamheten bättre. De slutgiltiga värdeorden godkändes av uppdragsgivaren och kan därmed anses 
vara korrekt fastställda. 

10.2 Designprocessen 
Att följa Aspelunds (3.2) metod för framtagning av design uppfattade författarna som både en för- och 
en nackdel. Metoden skapade en struktur som säkerställde att arbetet hela tiden skred framåt och att 
all utveckling hade sin grund i föregående fas. Däremot upplevde författarna metoden som något 
begränsande, vilket till viss del löstes med modifieringar för att passa studien och dess syfte bättre. Då 
metoden i grunden är lämpad för framtagning av design så som layout, kläder och produktdesign var 
det även på grund av detta rimligt att modifiera metoden. Men i och med att kreativa processer ibland 
bara behöver ha sin gång, vilken kan vara högst individuell, för att resultera i bästa möjliga 
slutresultat, hade en annan, eller ingen metod alls kunnat vara ett bättre alternativ. 
 
I och med att designprocessen bestod av ett antal fasta faser gick arbetet kontinuerligt framåt, men det 
innebar även att det ibland inte fanns tid att utforska vissa delar mer när det krävdes. Det är på grund 
av detta som vissa kategorier av logotyper i undersökningsfasen (5.4) har färre skisser på 
designförslag än vad andra kategorier har. Med en mer flexibel designprocess hade detta kunnat 
utformats annorlunda. Ytterligare en modifiering av metoden hade kunnat vara att vara mer flexibel 
med den analoga och digitala skissningen, då vissa kategorier av logotyper, typografisk och abstrakt, 
ansågs svåra att skissa på analogt. 
 
Något som även kan ses som negativt med hur författarna följde processen var bristen på feedback 
under tidens gång. Då studien strävade efter att vara generell i sin natur var det ett medvetet val att 
inte inkludera uppdragsgivaren för mycket i processen. I efterhand kan det dock även ses som en 
nackdel då mer kontakt med utomstående hade kunnat resultera i nya insikter om designförslagen i ett 
tidigt skede. 
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10.3 Värdering 
Genom att dela upp värderingen i två steg, först en diskussion med en fokusgrupp och därefter en 
kvalitativ semistrukturerad intervju med uppdragsgivaren, genererades mycket värdefull information. 
Att värdera ur uppdragsgivarens perspektiv ansågs värdefullt då de har stor förståelse för vad 
verksamhetens kärna är. Ur målgruppens perspektiv framkom istället en helt objektiv syn på 
logotypförslagen vilket ger en bredare förståelse. 
 
Att det bara genomfördes ett möte med en fokusgrupp istället för flera olika fokusgrupper berodde på 
studiens begränsade tidsåtgång. Om flera fokusgrupper hade skapats, baserat på flera olika aspekter 
som ålder och bakgrund, hade ett annat resultat möjligen uppstått. Om fler fokusgrupper hade 
skapades hade även varit av intresse att jämföra hur deltagarna påverkar varandra i diskussionerna. 
Slutsatsen är nu enbart baserad på fem konsumenter samt en uppdragsgivare, och i en sådan här 
designprocess är det även svårt att urskilja vilka åsikter som beror på den egna smaken och egna 
preferenser. 
 
Det som är både risken och fördelen med att använda sig av fokusgrupper är deras möjligheter att 
påverka varandra. För att undvika att gå miste om deltagarnas enskilda åsikter ombads de fylla i 
formulär innan diskussionen startades. Detta gjordes även för att få ta del av alla deltagares åsikter, 
ifall någon inte skulle komma till tals stundtals. Formulären och transkriberingen jämfördes därefter 
men gav inget utslag om att deras åsikter skulle ha ändrats drastiskt. Däremot skapades diskussioner 
som gick djupare in på varför de tyckte som de gjorde, och ytterligare associationer skapades. Något 
som däremot påverkade fokusgruppens resultat var den begränsade tidsramen som mötet var tvungen 
att förhålla sig till. På grund av att alla förutom en av deltagarna var yrkesverksamma och tog tid från 
sin arbetsdag utan ersättning hade mötets tid begränsats till en timme. Denna begränsade tid gjorde att 
diskussionerna kring varje logotyp avbröts för att alla logotyper skulle hinna behandlas. Med andra 
ord hade diskussionerna kunnat gå ännu djupare och ge ännu mer förståelse kring varför deltagarna 
tyckte som de gjorde, om mer tid fanns. 
 
Något som bör tas i beaktning vid användning av fokusgrupp är risken för att deltagarna är allmänt 
kritiska för att känna att de bidrar med något och vill hävda sin egen åsikt och kompetens. Detta lyfte 
en deltagare upp mot slutet, att för att få fram sin åsikt i en grupp krävs det ibland en överdrivenhet. 
Därför framkommer ofta mer negativa åsikter än positiva. 
 
En svårighet med att genomföra en diskussion med en fokusgrupp är att hitta rätt deltagare. Då 
målgruppen för gården som fallstudien kretsade kring var väldigt bred behövdes deltagare som 
återspeglade denna bredd. Målgruppen sträcker sig från alla i åldrarna ungefär 30 år och uppåt, och 
bor i närområdet. Just denna målgrupp var svår att nå för författarna då de inte hade många kontakter 
som stämde överens med målgruppen, vilket gjorde processen än mer tidskrävande. 
 
Ytterligare en av svårigheterna med att genomföra en diskussion med en fokusgrupp är risken för 
avhopp. Flera avhopp skedde kort inpå diskussionen och ersättare behövde tillsättas fort. Ett avhopp 
skedde samma dag, vilket resulterade i att fokusgruppen blev en deltagare kort. Flera deltagare 
framhävde dock efter mötet att antalet deltagare var perfekt för en timme som diskussionen pågick, 
eftersom alla annars inte hade hunnit komma till tals, och att en till deltagare hade varit för mycket. 
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Något som kan ha inverkan på hur en fokusgrupp tar emot designförslag kan vara ordningen förslagen 
visas i. Det är möjligt att deltagarna i slutet av diskussionen var trötta, och då vissa logotypförslag 
liknade varandra är det möjligt att de blev allt mer negativa, vilket ger skeva resultat. Detta kan även 
gälla för intervjun med uppdragsgivaren, men då visades logotypförslagen i en annan ordning. 
 
Inspelningen från diskussionen med fokusgruppen transkriberades för att inga åsikter och 
kommentarer skulle missas till analysen. Transkriberingen var dock begränsad i sin tur på grund av att 
det är en tidskrävande aktivitet. Suckar och liknande antecknades inte, vilket kan ha inverkan på hur 
transkriberingen därefter tolkades. Författarna resonerade dock att detta inte påverkade denna studie i 
så stor utsträckning att slutsatsen hade blivit annorlunda om det hade antecknats. 

10.4 Analys 
På samma sätt som intervjun i den inledande studien fanns en risk för feltolkning även i analysen av 
värderingen. Deltagarnas och uppdragsgivarens svar tolkades av författarna som kan ha påverkats av 
tidigare erfarenheter. Vad som ansågs vara de viktigaste resultaten var dock väldigt tydliga och ansågs 
inte ha tolkats på något annat sätt med en annan analysmetod. 
 
I analysen av fokusgruppen utformade författarna en egen poängsättning för att tydligt se hur väl de 
olika logotypförslagen överensstämde med värdeorden, jämfört med varandra. Detta ansågs fungera 
väl för denna studie och gav ett tydligt resultat. Viktigt att notera är dock att den är utformad av 
författarna och inte baserad i teorin. I denna poängsättning tas enbart hänsyn till att värdeorden är de 
viktigaste orden, och närliggande därefter, samt negativa ord. Däremot skedde ingen värdering av 
vilka närliggande ord som var viktigast, eller vilka negativa ord som stred mest mot verksamhetens 
kärna. På detta sätt är det möjligt att ett annat resultat hade kunnat uppstå, men denna analys kan ändå 
anses ge en relativt god bild av vad fokusgruppen tyckte. 

10.5 Slutsats 
Författarna valde att utesluta vissa logotypkategorier under designprocessens gång och hade därför ett 
större urval att kategorierna emblem och kombination i värderingen. Detta kan ha påverkat resultatet 
och slutsatsen angående vilken logotypkategori som passar bäst för en närproducerad gård. 
 
Då analysen är av spekulerande karaktär kan även slutsatsen sägas vara spekulerande. Att slutsatsen är 
baserad på en värdering med en fokusgrupp på fem personer och en intervju med en uppdragsgivare 
gör den begränsad och bidrar till den spekulerande karaktären. Den kan även enbart sägas med 
säkerhet gälla för gården som studerades i denna fallstudie. Slutsatsen kan därför inte sägas med 
säkerhet vara generell för alla närproducerade gårdar, men den kan ses som en indikation på hur en 
logotyp kan utformas och ligga till grund för vidare forskning på ämnet. 

10.6 Studiens kvalitet 
Som tidigare nämnt i 10.5 kan studien inte anses vara generaliserbar på grund av begränsad värdering. 
Då studien är väldokumenterad kan den dock ändå anses ha hög kvalitet. Kunskapsbidraget är 
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intressant för det egna vetenskapliga området, i och med att denna studie kan ligga till grund för 
vidare forskning, och kan därmed anses internt relevant. Studien kan anses extern relevant då den kan 
ge ett kunskapsbidrag till andra närproducerade verksamheter och gårdar.  
 

10.7 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att analysera text och symbol var för sig eftersom de olika grafiska elementen 
i en logotyp påverkar varandra och därmed logotypens helhet. Det hade varit intressant att undersöka 
logotypkategorierna mer för att se om det finns något generellt att säga om vilken kategori som är 
mest lämplig för en närproducent. En fördjupning angående valet av färg hade även varit intressant att 
utföra, förslagsvis värdera samma logotyp men i olika färgskalor för att se hur det påverkar 
målgruppens upplevelse. För att ta reda på vilken uppställning av logotypen som skulle vara mest 
passande för en närproducerande gård hade det varit intressant att utföra en värdering då samma text 
och samma symbol placerades på olika sätt för att sedan värderas. En ytterligare värdering med de 
färdiga logotypförslagen från produktionsfasen hade även varit intressant att göra för att undersöka 
hur målgruppen skulle kunna uppfatta dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med kontaktperson på Ringstad Gård, 
uppdragsgivare 
 
Hur ser ni på er logotyp och hemsida idag? Logotypen börjar kännas trött. Hemsidan är inte så bra, 
skulle vilja få hjälp där. Vore spännande att kunna utveckla hemsidan. Vore kul om ni hade idéer hur 
man kunde förbättra hemsidan. Det är svårt. Facebook har tagit över, folk besöker gärna den. Den 
behöver uppdateras ofta. Vi har tryckt upp recepthäften i samarbete med en hälsocoach. De är de 
kanalerna vi har. Vore kul att se vad ni har för idéer på färger, teckensnitt.  
 
Vi är inte ekologiska, vi är närproducerade - vill trycka på det mer. Jättesvårt att odla ekologiska 
jordgubbar.  
 
Berätta lite om Ringstad gård! I år har vi haft 5 procent av växthuset planterat över vintern (5400 
kvm sort).  Det man gör på vintern är att reparera maskiner, administrerar personal. Vi har ingen 
annan personal nu, men på sommaren har vi ca 140. Vi har besök från miljö och hälsa. Vi planerat 
året: försäljningsställen, förhandlar, går igenom ansökningar. 
I mars är det vårbruk, vi fixar med spannmåls som vi sedan säljer till Lantmännen och till en kvarn 
utanför skärblacka.  
 
I mitten av maj är jordgubbarna i växthuset klara, så då börjar vi plocka och sälja dem. De är inte så 
mycket. Varför vi odlar i växthus beror på att i början av juni så är studenten, nationaldagen m.m. 
Ibland blir det ett glapp mellan inne och ute gubbarna, men har vi tur överlappar de så det finns på 
midsommar. Blir det ett glapp måste vi köpa in från andra. Vi försöker köpa från andra lokala men 
finns inte de kan de bli från andra ställen. Midsommar är vår största försäljningsdag, det är extremt 
mycket.  
 
Om vi har otur får vi sälja andras gubbar (om våra är slut). Om vi säljer sådant som inte är vårat 
försöker vi vara extremt noga med att kommunicera det, skyltar osv. Det är viktigt för oss att folk vet 
vad de handlar.  
Det märks att det blir viktigare och viktigare för folk att gubbarna är från Sverige, vilket känns 
positivt.  
I sverige har vi väldigt mycket regler. jordbruket är extremt kontrollerat. Vi är anslutna till svenskt 
sigill, vilket gör att vi måste vara ännu noggrannare. Vi kör med växelbruk - så inte jorden utarmas. 
Utomlands har de inte dessa regler. En gång stod en L tyska jordgubbar på vårt skrivbord och de såg 
likadana ut efter en vecka (!). Jag vet inte vad de gör med sina, men någonting gör de ju.  
 
Någon vecka efter midsommar börjar självplocket, som vi har öppet om det finns mycket jordgubbar. 
Pensionärer och barnfamiljer. I slutet av juli så börjar jordgubbssäsongen ta slut men då drar 
spannmåls säsongen igång. Vi har hö - och ensilagebalar som vi säljer (bondägg).  
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Vi är 6 pers som jobbar som chaufförer. Vi kör ut jordgubbarna till återförsäljarna själva. Ända bort 
till Valdemarsvik. De som plockar börjar redan 5 på morgonen. Plockarna är mestadels polacker (10 
familjer som bor på gården), har varit samma sedan jag var liten så nu är det generation 2. De är 
arbetslösa i sitt hemland så detta är deras inkomst. Vi har även asylsökande och nyanlända. Ca 60 
plockare. Vi har även några engagerade svenska skolbarn (13 åringar) men annars är de inga svenskar.  
 
Man plockar på ackord, man plockar så mycket man känner för.  
 
Vi har även lite kött-kor (typ 10), lite får och hästar. Förr var vi bredare, hade 100-tals får, mjölkkor, 
potatis, självplock av blommor och broccoli. Vi är färre personal nu, verksamheten är smalare. Nu är 
det spannmål, foder och jordgubbarna som gäller.  
 
Vilken är Ringstads kärnidé? Jordgubbarna är det primära. Har även spannmål, kött-kor, hästar. 
Jordgubbarna är det vi överlever på, det är det enda vi säljer direkt till kund - så det är det enda vi 
behöver marknadsföra. 
 
Vad har ni för målgrupp? Barnfamiljer 30+ och barnfamiljer, äldre/pensionärer, tror vi täcker hela 
spektrat. Vet inte om det är hela hipster-generationen. Sen är det ju det där knepiga med att vi inte är 
ekologiska, att yngre människor bryr sig, det gör inte de äldre lika mycket. Jag skulle säga att spekrat 
ligger från 30 och uppåt, 75. Både för självplock och i butiker. 
 
Har ni några värdeord? Nej det har vi faktiskt inte. Det vore intressant om ni har nåt bra förslag. Vi 
har bara haft Ringstad Gård. 
Har ni några interna värdeord ni arbetar utefter? Interna är väl att vi vill vara bra kvalitet. Vi 
försöker konstruera plockarna att de inte får plocka sånt som ser skräp ut. Vi som kör ut måste se till 
att det ser schysst ut. Kolla lådorna. Men det läskiga är när vi lämnar det till Ica, och de kan ju låta de 
stå framme länge innan de hamnar i kyl, eller sälja de tre dagar gamla, det kan ju vara såhär.. för vi 
har ju en mailadress som mailar till när de är missnöjda. Det kan ju vara att de har köpt hos Ica men 
det kan ju inte vi styra. Men de vi säljer ska alltid vara välfyllda med bra kvalitet. Så det interna 
mottot är väl kvaliteten. 
Och så utåt är det närproducerat? Ja precis, absolut, och noggrannhet. 
 
Vad har ni för stämning på gården? familjärt, för plockarna har ju samma släkt omo kommer och 
plockar, de har sett mig sen jag var jätteliten. Vi delar hus/kontor. Vi försöker vara lite mysiga trots 
stress. Men de som har jobbat länge läser ju av henne. Så familjärt och effektivitet, och mysigt. 
1700-talet, stressigt, mysigt, effektivt.  
Vad pratar ni för språk på gården? Ja det är ju lite speciellt, det är mycket engelska. Det är 
spännande för de nya generationerna från Polen har ju lärt sig engelska, men de äldre generationerna 
har lärt sig ryska istället så länge de var kommunistiska. Våran förman är från Bosnien och bosnien 
har också alltid haft ryska istället för engelska, så hon kan ryska. Så hon möter polacker med ryska. 
Men… förut kunde vi ha både, på 90-talet, när det var serber och bosnier på gården, då kunde det blir 
lite hetskt. Polackerna var från början väldigt skeptiska till de från Balkan och... lite rasistiskt mellan 
grupperna så har det varit genom åren, men just nu tror jag det är ganska lugnt. Har inte så mycket 
med plockningen att göra. 
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Vad har ni för mål? Långsiktiga? kortsiktiga? Få det att gå runt haha, överleva. Vi har gått in i det 
här så länge så vi har inga direkta mål. Så få det att gå runt, kunna fortsätta, det är nog många bönder 
som har så. 
 
Hur har ni arbetat med marknadsföring tidigare? Nä alltså vi har NT-annonser ibland, främst för 
självplocket, där måste vi även pricka in den där målgruppen som är 65 och uppåt, så dår är det 
väldigt viktigt att det kommer ut annonser i tidningen. Det räcker inte att vi har Facebook då utan det 
måste stå i tidningen. Där kanske man skulle kunna använda det ni sysslar med för ibland måste vi 
snabbt kunna sälja iväg stora partier jordgubbar. Och då ringer vi in till NT och så fixar och donar de 
med nån jordgubbe och de ser ofta lite taffliga ut. För man har inte tid, det blir mer att man ringer, vill 
ha en sån där annons, de kollar vad man hade förra året och så ändrar de bara från förra året. Det är ju 
jag som är ansvarig för det där.. Det blir lite slött varje år. Självplocksannonserna är bara lite grå text, 
någon spalt. Sen har vi kampanjer och de försöker vi sätta de längre fram i tidningen, sida två eller tre, 
lite större. Så det har vi och så har vi en reklamjingel om självplocket som spelas på… Rix FM tror 
jag det är. Hon som har sålt den till oss undrar hur vi ska göra i år. Tredje året i år. 
Och så syns våra stånd ibland. 
 
Hur ser ni på arbetet med marknadsföring i framtiden, är det någon ni kan/vill lägga tid på? Vi 
måste ju det, och speciellt när det är stora partier jordgubbar som vi måste bli av med på kort tid, så 
måste vi få ut att nu kan ni köpa extra mycket billigt, och då kommer ju folk och köper och saftar och 
syltar. Mitt i sommaren brukar det vara att vi måste få ut det. Och när vi ska starta för året. Instagram 
är ju bra, för då kan jag stå ute i landet och lägga en låda i solljuset och knappa in och lägga upp. Jag 
har försökt skaffa mig ett bibliotek så jag kan bläddra med så då kör jag mycket Instagram. Så det är 
väl det behovet vi har, att i perioder visa att vi finns. Och när vi inte har lika mycket har vi lägre profil 
haha. Det här med Facebook har ju köat, jag tror vi har 900 följare..  man skulle vilja få ut det ännu 
mer. Men jag är tekniskt okunnig och jag har inte vågat marknadsföra vi facebook, jag vet inte hur det 
funkar eller vad det kostar. Det skulle vara kul att prova någon gång och nå ut till ännu fler. För det är 
frustrerande när man inte når ut riktigt. 
 
Har ni en grafisk profil i dagsläget? Nee ni kan ju gå in och kolla på den trötta logotypen vi har på 
hemsidan, och det, jag har försökt fixa med hemsidan med min man men det ser ju inte jättebra ut. 
Vore jättespännande att se vad ni kan göra. 
Okej, så logotypen är lite trött? Jag det blir ju så att när man kollat på hemsidan år efter år.. Många 
sidor som r blanka på hemsidan också. Det blir ofta bara en lista med öppettider, det går säkert att 
göra lite finare. Men det är mycket som måste uppdateras på morgonen, för priset varierar från varje 
dag och så, då kör vi mycket facebook “kom och köp idag”. Och NT-annonserna, om den ska vara på 
fredagen måste jag ringa in på onsdagen och det passar inte riktigt vårt format, vi vet senast samma 
dag. Men man vill ju också locka lite mer så då måste man måste ju se lite lockande ut också. 
 
Vad vill ni kommunicera? Seriositet? Glädje? Traditionellt? Hippt? Vi brukar ligga några kronor 
dyrare än alla andra, så lågt pris är inte vår profil, vi försöker sakta på kvalitet, att man kan lita på oss 
och så där. Det här med att hålla på.. det finns många som håller på och bara sätter upp ett stånd och 
säljer glatt till billigare priser. Men det är ingen kvalitet, det finns inga bra löner, vi betalar ju de som 
plockar bra löner. Vi kör “vitt” som man säger hela vägen. Det är också viktigt att nå ut med att vi är 
att lita på. Vi vill inte bli samkopplade med de som står och häller över jordgubbar i olika 
förpackningar och lurar kunden. Eftersom vi kör vitt hela vägen och är noggranna så kan inte vi 
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konkurrera med de som inte gör det. Det är den sorgliga sanningen, att konkurrera.. det svenska 
lantbruket mot resten av EU.. Det är utmaning att göra det. Det är svårt att få svenska konsumenter att 
förstå att mjölken kommer kosta några kronor mer med kvalitet. 
Har ni några namn på konkurrenter som är era största? Våra största konkurrenter är Lida 
trädgård. De ligger ute i Kvillinge. Vår största konkurrent, det är de och vi som är störst i Norrköping. 
De kanske är lite större, eller så är det tvärtom. Men det är vänskaplig konkurrens. Det är inte så att vi 
vägrar att hälsa eller nåt sånt.  Lida ligger lite under prismässigt. Grejen är att de har ICA Maxi, där 
har inte vi lyckats slå oss in. Vi har Coop Forum, men de går sämre än allt annat. Coop har ju 
Systembolaget, så vi säljer ju mycket på fredag eftermiddagar, men nä det går inge bra för dem. Men 
Lida är de enda som är motsvarande oss i Norrköping som är våra konkurrenter. 
Okej, så de små aktörerna? Ja det är ju svårt… de tar ju andelar. Vi betalade för en plats i stan men 
då kom det alltid någon annan aktör tio meter ifrån med belgiska jordgubbar som var fem tio kronor 
billigare än våra. Men de är ju inget organiserat utan det är ju småfixare som ska “prova sälja lite 
jordgubbar för jag har kommit över ett billigt parti”. Men vi vill stå för kvalitet och så. 
Har ni lojala kunder? Ja, det känns så. Och vi har arbetat in namnet Ringstad Gård, och vi har vad vi 
står för, att liksom behålla det och utveckla det. 
 
Vilka färger associerar ni er med? Vi har många röda t-shirts.. Men rött ja, röd galon på 
försäljningsstånd och sådär. Men jag kan tycka att en röd produkt som jordgubbar är det mysigt med 
det här gröna, naturliga jordnära. Vi har ju halm i våra jordbruksrader, så kombinationen av lite gul 
halm, det gröna jordgubbsbladen och de röda jordgubbarna. 
 
Finns det andra varumärken ni inspireras av? Nä det kan jag nog inte säga att jag har. Det är rätt 
blankt faktiskt. 
 
Om vi gör en logotyp, vad finns det för möjligheter att ändra på befintliga produkter/ställen? Ja 
det är ju lite synd för vi köpte nog rätt mycket sånt förra året och vi köper inte varje år. Det blir väl en 
sån sak som kan förändras över några år. Men hemsida går ju att ändra på en gång med typsnitt och 
så. Och recept-bladen blir nog samma i år för vi har kvar massa från förra året. 
Kartongerna? Det finns nog bilder på både Facebook och hemsida hur de ser ut. Svenskt 
Sigill-märke och så står det bara i rött Ringstad Gård AB och vår adress eller nåt sånt. Där vet jag inte 
riktigt hur vi kan påverka, det har jag aldrig varit med och beställt. De ser ju inte jättespännande ut 
kanske. I Skåne kör man många färgglada tryck, men vi har återvunnen pappersmassa så de är lite 
beige jordnära, och vi har lite fastnat för de där. Det ser liksom väldigt återvunnet ut och det känns 
bra. Vi hoppas vi ska kunna fortsätta med de där men det är lite svajigt på fabriken. Men det borde 
kunna gå att ändra med trycket tycker jag, men som sagt var, det går ju med färgtryck på de där. 
Leveranslåda? Vi återanvänder ju våra lådor, så vi har plastbackar, så de går inte att trycka så mycket 
på. Vi har genom åren haft olika klistermärken. Men de blir så skräpiga, så de har vi lite svårt att göra 
något med. 
Stånd? Vi försöker ju återanvända dem, nu kommer jag inte riktigt ihåg för förra året ökade vi från 12 
försäljningsställen till 16 ställen så nu vet jag inte ens om vi har skyltar till alla. Samma sak där, vi 
beställer inte nya om vi inte behöver, men ibland behöver vi ju beställa nya. Tror det är 
klistermärksremsor som vi sätter på. Vi återvinner allt vi kan återvända, vi köper inte in nytt bara för 
att. Vi förändrar bara lite mer över tid. 
Tröjor? Nja, det är svårt att beställa fler tröjor till alla, men det är väl samma sak där, vi beställer inte 
bara för att.  
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Bilaga 2. Brainstorming 
 

 
Figur 23. Konceptkarta “förtroende” 

 

 
Figur 24. Koncepttavla “välsmakande” 
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Figur 25. Koncepttavla “närproducerat” 
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Bilaga 3. Värdering med fokusgrupp 
 
1. Hej vi heter Hanna, och Camilla. Vi gör vår kandidatuppsats inom Grafisk design & 
kommunikation på Linköpings Universitet och gör en fallstudie av hur en logotyp kan utformas för en 
närproducerande gård. Vi gör detta för Ringstad Gård som ligger en liten bit norr om Norrköping, som 
producerar jordgubbar. Varför just ni är här är för att ni tillhör målgruppen, 25 år och uppåt, aktiva 
inom Östergötland. 
 
2. Intervjun kommer handla om era uppfattningar om några logotyper. Den pågår i en timme, det finns 
fika och dryck som de bara är att ta för sig av! Vi skulle vilja spelas in, är det okej? Vi följer de 
forskningsetiska principerna vad gäller: 
 
Informationskravet 
Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
Detta kommer ske: 

● Den här intervjun är annorlunda än det man normalt förknippar med att bli intervjuad, där 
intervjuaren ställer massa frågor. Det är mest ni som ska prata och diskutera med varandra om 
era uppfattningar, tolkningar och åsikter. 

● Ni för själva diskussionen. Om den spårar ur, om ni inte hittar något att säga, eller om inte 
alla kommer till tals så griper jag in. 

● Alla upplevelser, berättelser, åsikter, tolkningar är lika viktiga, och det finns inget rätt eller 
fel. 

 
1. Vad ni tänker på när jag säger närproducerad mat? Ta 30 sekunder och skriv ner. 

Deltagare 1 kan börja säga vad hen tänker på, och så går vi ett varv. 
 
2. Microsoft reaction cards. Alla får åtta papper med en logotyp per papper samt orden nedan på. En 
logotyp visas och varje person väljer enskilt ut fem ord hen tycker passar. (45 sek) När detta är klart 
ska alla i gruppen diskutera dessa och komma överens om fem ord.  Denna procedur upprepas för 
varje logotyp.  
 
Tilltalande Tråkig Lugn Miljömedveten 
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Förvirrande Kreativ Omodern Oförståelig 
Familjär Sofistikerad Rolig Spännande 
Opersonlig Inbjudande Stressande Steril 
Ordinär Kvalitet Tillförlitlig Klassisk 
 
Gult: Ord motsvarande värdeorden (se nedan), ger +2 i analys 
Grönt: Närliggande positiva ord, ger +1 i analys 
Röd: Negativa ord, ger -1 poäng i analys 
 
Närproducerat → miljömedeten 
Välsmakande → kvalitet 
Förtroende → tillförlitlig 
 
3. Vi kommer säga 3 ord, ett i taget. Ni kommer få diskutera kring vilken/vilka av logotyperna som 
speglar dessa ord bäst. Ni diskuterar tills alla har fått tycka till och ni vet vilka ni är överens om samt 
inte överens om. 
 
Första ordet: Närproducerat 
Andra ordet: Välsmakande 
Tredje ordet: Förtroende 
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Bilaga 4. Värdering med uppdragsgivare, semistrukturerad 
kvalitativ intervju 
 
Visa en logotyp i taget. 
 
Vad tänker du på när du ser den här logotypen? 
Varför? 
 
Vilka känslor förmedlar den? 
Varför? 
 
Anser du att logotypen förmedlar er verksamhets kärna? 
Varför/varför inte? 
 
Visa alla logotyperna samtidigt. 
 
Vilken/vilka av logotyperna tycker du förmedlar ordet välsmakande bäst? 
 
Vilken/vilka av logotyperna tycker du förmedlar ordet förtroende bäst? 
 
Vilken/vilka av logotyperna tycker du förmedlar ordet närproducerad bäst? 
 
Om du får välja ut den av logotyperna som du tycker speglar er verksamhet bäst, vilken skulle de 
vara? 
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Bilaga 5. Tematisering av fokusgrupp 
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