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Värdefull eller värdelös? 

Att utforma en logotyp till ett väletablerat företag baserat på värdeord

Alexandra Håkansson (aleha186)

Elin Wiger Fengnell (elife858)



Sammanfattning

Vivsta Blomsterhandel är en butik som funnits i 66 år – trots det har de ingen logotyp. Även om ett 

företag inte har en logotyp eller andra visuella element, betyder det inte att de inte har ett varumärke. 

Syftet med denna kandidatuppsats var därför att ta fram en logotyp till Vivsta Blomsterhandel, baserad 

på deras redan beintliga varumärke. För att göra detta gjordes först en förstudie med butiken där deras 

värdeord efterfrågades. Värdeorden var kreativitet, kundvänlighet och kvalitet, och det var dessa tre ord det 

efterföljande designarbetet grundade sig på. Förutom värdeorden skulle logotypen i största möjliga mån 

även utstråla tidlöshet och särskiljningsförmåga. Designarbetet inleddes med en inspirationsfas som 

innefattade brainstorming och moodboards, och ett stort antal skisser skapades som sedan utforskades 

och värderades. Slutligen hade tre logotypförslag tagits fram som sedan värderades i kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar, där målgruppens åsikter vägde tyngst. Undersökningarna innefattade en del 

där respondenterna ick välja ut vilka ord de tyckte beskrev logotypen, där de fem viktigaste kriterierna 

var blandade i en lista med fem andra ord. I den andra delen ick respondenterna välja vilken av logoty-

perna som bäst uttryckte vart och ett av värdeorden. Resultatet visade att butikens målgrupp var över-

ens om att en av de tre logotyperna (logotyp 2) förmedlade alla tre värdeord bäst. Resultatet visade även 

att ingen av logotyperna enligt målgruppen var tidlösa eller särskiljande. Slutsatsen av studien var att ett 

företags beintliga värdeord är lämpliga att utgå från för att ta fram en logotyp som ska stämma överens 

med ett varumärke. 

B L O M S T E R H A N D E L



Abstract

Vivsta Blomsterhandel is a lorist’s shop that was founded 66 years ago. Despite the fact that they have 

been around for a long time, they do not have a logotype. Even though a company does not have a 

logotype or any visual elements, it does not mean they do not have a brand. The purpose of  this report 

was therefore to design a logotype for Vivsta Blomsterhandel, based on their already existing brand. To 

do so, a pre-study with the shop was made where their core brand values was asked for. The core brand 

values were creativity, customer friendly and quality. The following design work was based upon these three 

words. Except for the core brand values, the logotype was also supposed to be timeless and distinctive. 

The design work started with a phase of  inspiration, which contained brainstorming and mood boards. 

A large amounts of  sketches was created, which later on were explored and evaluated. Three different 

logotype versions were inally produced. The logotypes were evaluated in quantitative and qualitati-

ve surveys, where the target group’s opinions were the most important. The surveys contained a part 

where the respondents had to choose which words they found best describing the logotype, where the 

ive most important criteria were mixed up with ive randomly chosen words. In the second part of  the 

survey, the respondents had to choose which of  the logotypes that best expressed each of  the brand 

values. The results showed that the target group found that one of  the logotypes (logotype 2) best 

expressed all of  the brand values. The results also showed that none of  the logotypes were “timeless” 

or “distinctive”. The conclusion of  the study was that a company’s core brand values are useful as a 

starting point when creating a logotype that is suitable for an already existing brand.

B L O M S T E R H A N D E L
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1. INLEDNING

Ett varumärke är ett företags namn eller kännetecken (Ne.se, 2017). Det är viktigt eftersom det hjälper 

konsumenterna att fatta beslut; med större varumärkeskännedom är sannolikheten större att konsu-

menterna väljer det varumärket (Dahlén & Lange, 2009). För att deiniera vad ett varumärke står för 

kan värdeord tas fram, vilket vanligtvis är tre till fem ord som utgör hjärtat och själen i varumärket 

(Keller et al., 2012).

En logotyp är en del av varumärket och består av ett graiskt element som används för att identiiera 

ett företag, en produkt eller en tjänst (Adîr, Adîr och Pascua, 2013). Logotyper kan antingen vara helt 

graiska och då bestå av endast symboler eller ikoner, eller vara helt textbaserade. De kan även vara en 

kombination av symbol och text (Wheeler, 2013). 

Litteratur om logotyper handlar ofta om att designa en logotyp i samband med att ett nytt varumärke 

etableras, eller för att omproilera (eng. rebrand) ett varumärke och därmed förnya en beintlig logotyp. 

Denna kandidatuppsats handlar om det som är mitt emellan: att skapa en logotyp för ett företag som 

redan är väletablerat och har ett känt varumärke, men ingen logotyp. 

Kandidatuppsatsen kommer att utföras som en fallstudie för Vivsta Blomsterhandel. Blomsterhandeln 

har sin verksamhet i Timrå, en tätort i Västernorrland med cirka 10 000 invånare (Statistiska centralby-

rån, 2010). Vivsta Blomsterhandel har funnits i 66 år och är väletablerade och kända för sin målgrupp 

i närområdet. Trots det har de aldrig haft en logotyp. Att företaget saknar logotyp och en plan för sin 

visuella kommunikation gör dock inte att de inte har ett varumärke. Under de 66 år Vivsta Blomster-

handel har varit etablerade och byggt upp en kundkrets, har deras varumärke existerat i kundernas sinne 

(Bergström, 2015).

1.1 Syfte
Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en logotyp för ett redan väletablerat företag, som är 

baserad på företagets värdeord.

1.2 Avgränsningar
Kandidatuppsatsen avgränsades till att endast utgå från hur man kan skapa en logotyp till ett speciikt 

företag och inte väletablerade företag generellt. 
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2. TEORETISKT RAMVERK

Det teoretiska ramverket skapar en bakgrund i tidigare känd kunskap genom att först presentera teori om 

varumärken i allmänhet för att sedan gå vidare till att handla speciikt om logotyper och hur man kan ut-

forma dessa på ett effektivt sätt. Kapitlet avslutas med våra egna relektioner om hur teorin kan appliceras 

på Vivsta Blomsterhandels situation. 

2.1 Varumärke
Ett varumärke är ett namn eller kännetecken som kommer från en viss näringsidkare. Ett varumärke är 

skyddat genom lag. Ensamrätt till ett varumärke kan ske på två sätt; antingen via registrering eller inarbet-

ning. För registrering hos Patent- och registreringsverket krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. 

Inarbetning innebär att märket blivit känt hos  målgruppen (Ne.se, 2017).

Alla typer av tecken som kan återges graiskt kan fungera som varumärke (Ne.se, 2017). Bergström (2015) 

menar att ett varumärke består av produkt, namn och logotyp, men att det även kan bestå av registrerat 

ord, fras eller rolligur. Vidare förklarar Bergström (2015) att ett varumärke inte ska förväxlas med pro-

dukt, då en produkt tillverkas i fabrik medan ett varumärke föds och växer sig starkt i konsumentens sinne. 

2.2 Varumärkesidentitet
Varumärkesidentiteten besvarar vem du är som företag (Keller, Apéria, Georgson, 2012). Ett varumärke 

har, enligt Wheeler (2013), som uppgift att hjälpa konsumenterna att navigera dem rätt och försäkra dem 

om att de gjort rätt val. Det ska också kommunicera kvalitet och engagera kunderna genom att få dem 

att identiiera sig med varumärket. Ett starkt varumärke kan skapa emotionella band mellan företag och 

konsumenter. Ett starkt varumärke kan även skapa livslånga relationer och bli oersättliga för konsumenter 

(Wheeler, 2013). 

Dahlé    n och Lange (2009) menar att det är genom de associationer konsumenter knyter till varumärken 

som de kan särskilja olika alternativ på marknaden. Varumärken har en stor betydelse för konsumenterna 

eftersom de kan underlätta och förenkla beslut (Dahlén & Lange, 2009). Om konsumenterna har en viss 

kännedom om ett varumärke är det större sannolikhet att de väljer det varumärket (Keller et al., 2012).

Vidare hävdar Dahlén och Lange (2009) att varumärken har en stor betydelse för konsumenters identitet; 

i viss utsträckning använder vi de varumärken vi äger och köper för att visa vem vi är för andra, men även 

för oss själva.
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2.3 Värdeord
Ett varumärke kan beskrivas som en “samling av värden” (Urde, 2009). Enligt Keller et al. (2012) utgör 

värdeord det som ett varumärke står för, därför är det ofta användbart för företag att deiniera dessa. 

Värdeord är vanligtvis tre till fem ord och utgör hjärtat och själen i ett varumärke. Syftet med värdeord 

är att de anställda inom organisationen eller företaget samt externa partners ska förstå varumärkets 

grundvärderingar, och därefter kunna anpassa sina handlingar för att representera dessa utåt till kon-

sumenter (Keller et al., 2012). Ett exempel på ett framgångsrikt varumärke som använder sig av vär-

deord är Coca-Cola, som år 2016 var världens fjärde mest värdefulla varumärke (Forbes, 2017). Deras 

värdeord är ledarskap, samarbete, integritet, ansvar (eng. accountability), passion, mångfald och kvalitet 

(Coca-Cola Company, 2017). 

Urde (2009) beskriver att värderingar relaterade till varumärken kan ses från tre synvinklar;

• Värden som är relaterade till organisationen 

• Värden som sammanfattar varumärket

• Värden som uppfattas av konsumenter

Värden som är relaterade till organisationen skapas i ett kulturellt sammanhang och kan även beskrivas 

som ”livsregler” för organisationen. Följaktligen är dessa de värden som internt betraktas som viktiga 

inom en organisation. Värden som sammanfattar varumärket refereras ofta till som varumärkesessens, 

vilket är varumärkets inre värde och kärna. Dessa värderingar deinierar varumärket och genomsyrar 

alla aspekter i varumärket. Värden som uppfattas av konsumenter (även kallat kundvärde) är uttryck för 

de kärnvärden som används för att tilltala målgruppen (Urde, 2009).

2.4 Positionering
Kotler, Armstrong och Parment (2013) menar att positionering handlar om att skapa en unik position 

på marknaden. För att ett företag ska lyckas på marknaden måste företagets erbjudande utformas så att 

de får en eftertraktad plats i den önskade målgruppens föreställningsvärld (Kotler et al., 2013). Konsu-

menter utsätts för tusentals marknadsföringsbudskap varje dag, vilket gör det svårt för ett företag att stå 

ut från mängden. För att göra detta behöver företaget använda sig av enkla, direkta budskap som stäm-

mer överens med konsumenternas behov. Misslyckas företag med att fånga konsumenternas intresse 

ökar risken för att misslyckas på marknaden (Fahy & Jobber, 2015).

2.5 Logotyp
En logotyp är kärnan i ett företags visuella proil. Den ska stämma överens med företagets affärsidé 
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och kultur, samt skapa förtroende och tillit. Logotypens viktigaste egenskap är att vara särskiljande 

(Bergström, 2015). En logotyp kan inte göra allt jobb, men den kan fungera som grund till att stödja 

varumärkesidentiteten hos ett företag. Det viktigaste är att stilen på logotypen stämmer överens med 

varumärket som helhet för att inte kommunicera olika budskap (Hardy, 2011). 

2.5.1 Vad är en logotyp? 

Ordet logotyp härstammar från engelskans “logotype”. Engelskans “logotype”, härstammar i sin tur 

från grekiskans “logos” och “typos”. “Logos” betyder ord och “typos” betyder avtryck (Fyffe, 1969).

En logotyp kan vara allt ifrån bara namnet på företaget (även kallat ordmärken) till abstrakta former 

och symboler. Abstrakta logotyper och symboler används dock främst när själva namnet inte kan an-

vändas fullt ut, exempelvis om det är för långt. Enligt studier gjorda på ett stort antal personer spelar 

logotypen en betydande roll när det kommer till att skapa kännedom kring ett företag (Keller et al., 

2012). Ett företag utan en logotyp har ingen chans att göra ett intryck på sin målgrupp, hävdar formgi-

varen Gareth Hardy (2011). Vidare menar Hardy (2011) att logotypen hjälper till att kommunicera med 

målgruppen och är ofta den första kontakten med dem - utan att synas kan man inte höras. 

2.5.2 Hur bör en logotyp utformas? 

Enligt Hardy (2011) inns inget färdigt recept på hur man som designer skapar den perfekta logotypen, 

annars hade det inte existerat några misslyckade logotyper. Bergström (2015) menar däremot att en lo-

gotyp ska uppfylla följande krav: vara lätt att känna igen, vara lätt att läsa, fungera i både stora och små 

teckengrader, fungera i en bestämd färg men även enbart i svart, samt vara tidlös. Kravet på tidlöshet 

förklaras även av Keller et al. (2012) som menar att det är viktigt att kunna ändra sin logotyp och anpas-

sa den med tiden, men det är viktigt att tänka på att bara göra små justeringar för att inte tappa igenkän-

ning. Dessutom är det väldigt kostsamt att göra om en logotyp (Keller et al., 2012). Trots det förändrar 

företag och organisationer i genomsnitt sin visuella identitet en gång varje årtionde (Bolhuis, de Jong & 

van den Bosch, 2015). Vanliga anledningar kan vara att företagets strategi eller identitet har ändrats, att 

företaget vill bygga en ny, positiv bild av sitt varumärke eller att de vill modernisera sitt uttryck (Bolhuis 

et al., 2015).

2.5.3 Typograi

Wheeler (2013) menar att de bästa logotyperna är ett resultat av försiktig typograisk utforskning där 

formgivaren dels tar hänsyn till varje bokstavs egna attribut, men även relationen mellan bokstäverna. 

I de bästa logotyperna är bokstäverna modiierade för att med exakthet uttrycka företagets personlig-

het och positionering, och varje beslut tas med tanke på det visuella uttrycket och vad typograin i sig 

kommunicerar. Tero (2012) menar att ett sätt att skapa en framgångsrik logotyp är att skapa kontraster 

mellan bokstäverna, genom olika storlek eller teckensnitt. 
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I typograi brukar man skilja på synlig och osynlig typograi. I synlig typograi blir bokstäverna som 

delar i en egen bild, med syfte att förstärka budskapet. Bokstäver är bra på att skapa stämning eftersom 

de kan se ut på så många olika sätt, de kan bland annat uppfattas som pretentiösa, snåla, vulgära, öppna 

eller eleganta. Osynlig typograi skapar istället en länk mellan sändare och mottagare utan att själv göra 

sig påmind (Bergström, 2015).

Antikvor är bokstäver med serifer och brukar delas in i tre familjer; diagonalantikvor, vilka är mjuka och 

tilltalande med runda serifer, transantikvor, vilka har har större kontrast mellan grund- och hårstreck, 

samt vertikalantikvor som har mycket hög kontrast och uppfattas som högtidliga, kyliga och elegan-

ta. Sans-serifer saknar serifer och passar bra i text som ska läsas på avstånd. Primform är en öppen 

sans-serif  med tydlig riktning, som binder ihop bokstäverna och underlättar läsningen. Neoform har en 

sluten form och är ren och graisk. Geometrisk form är utformad enligt strikt bundna formidéer, och 

humanform är mindre geometrisk, mjukare och har en starkt öppen riktning. Dessutom inns också 

mekaner (kraftfulla och klumpiga), skripter (handskriftskaraktär) och fria stilar (obundna till en familj) 

(Bergström, 2015).

2.5.4 Företagsmärke

Att använda graiska element i samband med logotypen ger varumärket ett eget uttryck och uppmärk-

samhet (Tero, 2012). Ett företagsmärke (även kallat igurmärke) är ofta en förenklad bild. Ett riktigt 

känt och inarbetat företagsmärke kan användas separat från logotypen och ändå skapa igenkänning, 

exempelvis på proilkläder. Ett företagsmärke kan vara ett ideogram (en bild som visar själva idén med 

företaget), ett piktogram (en starkt förenklad och stiliserad bild), en igurbild (en bild som ska symboli-

sera företagets verksamhet) eller ett bokstavsmärke (endast initialer eller en förkortning av företagsnam-

net). Ett företagsmärke ska vara enkelt och graiskt tydligt, särpräglat, användbart i alla sammanhang 

samt tydligt i alla storlekar och färger (Bergström, 2015). 

2.5.5 Förmedla känslor via färg

Ett sätt att kommunicera känslor i design är med hjälp av färg. Färger skapar en mental association i 

vårt medvetande och samma associationer brukar gälla för alla inom en kultur. Färg är det första vi ser, 

det mänskliga ögat uppfattar färger innan former, symboler och ord (Klimchuck & Krasovec, 2006). 

Nedan följer en lista på vilka känslor olika färger kan framkalla, enligt Klimchuck och Krasovec (2006).

Röd: Värme, sol, kärlek, passion, aggression, mod, rädsla. 

Orange: Energi, entusiasm, äventyrlighet.

Gul: Liv, värme, energi, lekfullhet. 
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Grön: Jordnära, liv, ungdom, fräschhet, naturligt, lycka, pengar. 

Blå: Auktoritet, lojalitet, sanning, visdom, depression, ledsamhet, självförtroende, styrka, stabilitet, 

säkerhet.

Lila: Soistikerad, kunglig, lyx, visdom, spirituality, sensuellt, mysterium, passion, mod.

Svart: Pålitligt, visdom, makt. 

Vit: Ren, fräsch, oskyldig, sanning. 

2.5.6 Att skapa en logotyp till ett redan etablerat företag

Ett varumärke består inte bara av konkret design som logotyp och andra varumärkeselement, ett varu-

märke skapas i samma stund som företaget får sitt namn. När man pratar om varumärke menar man 

dock oftast i den mening varumärket skapat medvetenhet, ett rykte, hur det är framträdande, och så vi-

dare. Komponenterna som sedan deinierar varumärket och gör det särskiljande är varumärkeselement, 

bland annat logotypen (Keller et al., 2012). 

Vid skapandet av ett varumärke har varumärket all potential och det kan utvecklas åt vilket håll som 

helst. Med tiden tenderar ett varumärke att förlora viss grad av frihet då konsumenter skapar en egen 

uppfattning av varumärket. En logotyp som designas till ett redan beintligt varumärke kan hjälpa till att 

stärka varumärket, snarare än att ändra konsumenters uppfattning av varumärket (Kapferer, 2004). 

2.6 Relektion om Vivsta Blomsterhandels varumärke
Eftersom Vivsta Blomsterhandel har funnits i 66 år har deras konsumenter redan en uppfattning om 

butiken. Uppfattningarna kan se olika ut i olika konsumenters medvetanden, och påverkas av faktiska 

upplevelser av bland annat butikspersonalens bemötande, utbud, priser och kvalitet på produkter. Det 

är detta som skapar Vivsta Blomsterhandels varumärke. 

Varumärket saknar idag en genomtänkt strategi för visuella element, men att i dagsläget lansera denna 

typ av material skulle inte ändra konsumenternas uppfattning av varumärket. Däremot skulle varu-

märket kunna stärkas, och medvetet påverka konsumenternas bild på ett positivt sätt. En logotyp som 

uttrycker de värdeord Vivsta Blomsterhandel vill förmedla kan göra det tydligare för kunderna vad för 

slags butik de vill vara. 
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3. METOD

I kapitlet nedan presenteras den metod som användes för att kunna besvara och uppfylla rapportens 

syfte. Inledningsvis gjordes en förstudie med butiken, därefter följde en designprocess där logotypför-

slag togs fram, som sedan värderades och slutligen analyserades.

3.1 Förstudie
Under förstudien gjordes en intervju med butikens ägare (se bilaga 1). Frågorna syftade till att skapa 

en uppfattning om företaget och deras beintliga varumärke, och ta reda på vilka värdeord som inns 

för att kunna skapa en logotyp som motsvarar dessa. Frågorna syftade även till att ta reda på mer om 

kundkrets, bakgrund och historik. För att säkerställa att värdeorden stämde överens med butikens redan 

beintliga varumärke ställdes även frågor om deras värderingar och vad de tror att målgruppen värde-

rar. Dessutom ställdes en fråga om hur framtiden kan se ut för butiken, för att kunna skapa en tidlös 

logotyp. 

3.2 Designprocess
För att strukturera upp det kreativa designarbetet följdes en metod på fem steg. Metoden är baserad på 

den som är beskriven av Aspelund (2015), men modiierades för att uppnå rapportens syfte. Metoden 

vägleder hur man tar en design från idé till verklighet, och ansågs därför passande till denna designstu-

die. 

Det första steget i en designprocess är, enligt Aspelund (2015), inspiration. Här skulle kreativiteten väck-

as och drivas med positiv energi. I detta stadie togs en moodboard fram, som är bilder sammansatta till 

ett kollage som kan underlätta för formgivaren i idéprocessen och syftar till att inspirera (McDonagh & 

Storer, 2004). Aspelunds (2015) nästa steg är identiikation, där projektet skulle utvärderas och deinieras 

för att syftet med designen skulle bli tydligt. Därefter följer konceptualisering, där själva lösningen hittades 

genom brainstorming. Här togs sex olika lösningsförslag fram, istället för ett enda som metoden föreslår, 

och vart och ett av dessa behandlades som en lösning. För att kunna välja ut de sex bästa förslagen ur den 

stora mängden skisser användes en värderingsmatris, som är beskriven av Arvola (2014). Där speciicer-

ades olika kriterier och de olika idéerna bedömdes baserat på dessa kriterier, med ett av koncepten som 

utgångspunkt. Det gick då att bedöma vilka koncept som var de bästa enligt kriterierna (Arvola, 2014). 

Aspelunds (2015) fjärde steg är utforskning, där lösningen skissades mer detaljerat och på olika sätt för 

att utforska alla möjligheter. Här analyserades designen av butikspersonalen, och deras förslag på förbätt-

ringar vägdes in. Här gjordes också ett urval, så att endast de tre mest relevanta förslagen gick vidare till 

nästa steg. Det femte steget är deiniering, där den slutgiltiga designen på de tre logotypförslagen skapa-
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des. Därefter följer, enligt Aspelund (2015) två steg till; kommunikation och produktion, men dessa steg 

behandlades inte då de inte var aktuella för rapportens syfte. När logotypen skapats var syftet uppnått och 

därför behövdes designprocessen inte tas vidare ytterligare. 

3.3 Värdering
Efter att tre slutgiltiga logotyper var framtagna värderades dessa i de kvantitativa och kvalitativa undersök-

ningarna som beskrivs nedan, för att slutligen komma fram till vilket av de tre förslagen som uppfyllde syftet 

bäst. 

3.3.1 Kvantitativ metod

Den kvantitativa metod som användes var enkäter som respondenterna ick fylla i på egen hand (se bilaga 

2). Denna metod, tillsammans med strukturerade intervjuer, är enligt Bryman (2008) de huvudsakliga instru-

ment som inns för att samla in kvantitativ data. Fördelen med enkäter är bland annat att de är billigare och 

snabbare att administrera än strukturerade intervjuer, det inns inte heller någon risk för att respondenten 

blir påverkad av den som intervjuar. Nackdelarna med enkätundersökningar är bland annat att man inte kan 

hjälpa respondenterna eller ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2008). 

3.3.2 Kvalitativ metod

Det gjordes även en kvalitativ undersökning med ett antal redan beintliga kunder till butiken samt personer 

som inte hade någon koppling till butiken men som tillhörde butikens målgrupp. I kvalitativa intervjuer är re-

spondenternas egna uppfattningar och synsätt i fokus, och där är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar eftersom det ger kunskap om vad respondenten upplever vara relevant och viktigt (Bryman, 2008). 

Till de kvalitativa intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 3). En intervjuguide innehåller centrala 

teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien. Alla frågor ska ha relevans 

för de frågeställningar man önskar belysa (Dalen, 2015). Intervjufrågorna som utformades var korta och enk-

la, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är önskvärt. De inledande frågorna bör få informanten att känna 

sig avslappnad för att därefter fokusera mer på de mest centrala temana för syftet (Dalen, 2015). 

3.4 Analys
De svar som kom in från den kvantitativa undersökningen sammanställdes och analyserades genom att låta 

målgruppens svar vara de mest relevanta medan icke-målgruppens svar sågs som mer kompletterande och 

vägledande. I de kvalitativa intervjuerna var det respondenternas förklaringar som sågs som det mest intres-

santa, och de användes som ett sätt att få en inblick i hur tankegångarna och resonemanget gick hos målgrup-

pen. 
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4. GENOMFÖRANDE

Detta kapitel beskriver hur framtagandet av de tre slutgiltiga logotypförslagen gick till, från förstudien och 

vidare genom hela designprocessen. 

4.1 Förstudie
Nedan följer de svar förstudien resulterade i. 

4.1.1 Målgrupp

De som handlar mest i butiken är kvinnor från 35 år och uppåt. Baserat på detta har det blivit butikens hu-

vudsakliga målgrupp, även om det också kommer in andra och handlar. 

4.1.2 Värdeord

I förstudien efterfrågades butikens värdeord, efter att en kort förklaring till begreppet gjorts. Vi berättade att 

det gärna ick vara tre stycken ord, då det skulle bli svårare att designa en logotyp som skulle förmedla ler 

ord än så. Efter att de anställda i butiken tillsammans diskuterat frågan svarade de att värdeorden de jobbar 

efter är kreativitet, kvalitet och kundvänlighet. Dessa ord återspeglar hur butikspersonalen vill att målgruppen ska 

uppfatta dem; att de gärna ses som kreativa, att de har roliga idéer och att “de vet vad de gör”. 

4.1.3 Positionering

Förstudien visade att butiken har funnits i 66 år. Kunderna som besöker butiken köper mest snittblommor, 

därefter krukväxter och inredning. Förstudien visade att företaget vill fortsätta utvecklas och att de i fram-

tiden kommer att satsa mer på inredning. Butikens största konkurrent är de stora kedjorna som inns i ett 

närliggande köpcentrum. Små lokala butiker ses inte som konkurrenter eftersom de, enligt Vivsta Blomster-

handels ägare, kämpar på samma villkor. 

4.2 Inspirationsfas
Inspirationsfasen syftade till att väcka inspirationen och få en bred bild av olika möjligheter innan själva de-

signarbetet kom igång.

4.2.1 Brainstorming kring värdeord

Under brainstormingen kring värdeorden ställdes en timer på fem minuter, och under den tiden associerades 

det fritt kring värdeorden. Alla associationer och idéer skrevs ned i tre olika mindmaps, en mindmap för var-

dera värdeord. Därefter valdes de ord som upplevdes som mest relevanta för designlösningarna ut och sam-

manställdes i tre olika listor (se igur 1). Orden var sedan något att hämta inspiration från under skissarbetet. 
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Kreativitet Kvalitet Kundvänlighet
Färgglatt Minimalistiskt Städat

Nyskapande Enkelt Varmt
Roligt Flat design Mysigt

Pyssel Kontrast Hemtrevligt
Oväntat Tydlighet Organiserat
Spretigt Avskalat Lugnt
Uppmärksamhet Bra Vänskap

Måla Enkla färger och former Rogivande

Konst Känsla Service

Soligt Lyx Hjälpsamt

Orange Kundnöjdhet Öppet
Blomma Pålitligt Familjärt

Rörelse Raka linjer Blått

Socialt Boxar Välkomnande
Glatt Stabilt
Gult Bastant

Livligt Struktur
Spontant Värde för pengarna

Färger

4.2.2 Moodboard

Efter att ha associerat fritt kring värdeorden skapades en moodboard som syftade till att väva samman 

associationerna och skapa en visuell bild kring hur känslan skulle vara i det slutgiltiga logotypförslaget. 

Bilderna som användes skulle andas kreativitet, kundvänlighet och kvalitet. Webbplatsen Pinterest användes 

här som verktyg för att hitta bilder och spara dessa på samma plats. De bilder som valdes ut sorterades 

sedan så att endast de mest relevanta tillsammans skapade den slutgiltiga moodboarden (se igur 2).

Figur 1. Brainstorming kring värdeord, med de utvalda orden i fet stil. 

Figur 2. Moodboard känsla.
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4.3 Identiikation 

För att deiniera det kommande designarbetet så precist som möjligt besvarades de identiikationsfrågor 

som Aspelund (2015) föreslår (se igur 3).

4.4 Konceptualisering
Konceptualiseringen går ut på att förstå konceptet och dess fulla potential, och att komma till en lös-

ning. För att göra detta utfördes ännu en brainstormingsession. En timer ställdes in på 15 minuter och 

under den tiden skissades det fram olika logotypförslag. Tankesättet var att ju ler logotyper desto bätt-

re, och med väldigt högt i tak. Efter 15 minuter hade totalt 25 olika förslag kommit fram (se bilaga 4).

De 25 skisserna sorterades och kategoriserades efter olika teman: cirkulära, endast text, fyrkantiga, lo-

gotyp med liten symbol och logotyp med stor symbol, för att de lättare skulle gå att jämföra med varan-

dra. Slutligen valdes en logotypidé från varje kategori ut, som vi ansåg hade störst potential att uppfylla 

kriterierna. Dessa togs sedan vidare till utforskningen.  

Figur 3. Identiikationsfrågor och svar.
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4.5 Utforskning
Denna fas handlar om att utforska varje idé och försöka få ut maximalt av den. Detta gjordes genom att 

sätta en timer på fem minuter och under den tiden skissa så många olika varianter av var och en av de 

sex utvalda idéerna som möjligt, vilket blev ungefär 20 nya förslag för varje logotyp. Även här var det 

väldigt högt i tak. Därefter markerades de förslag som spontant kändes mest tilltalande av olika anled-

ningar, vilket blev cirka sex skisser per logotypidé (se bilaga 5).

4.6 Deinering 
I denna slutgiltiga fas av designarbetet togs skisserna in i Adobe Illustrator. Här designades det med 

noggrannhet och seriositet, för att få fram så bra förslag som möjligt. Vi utgick från de skisser som 

gjorts med papper och penna, och testade många olika varianter på varje logotyp. Därefter togs tre 

förslag för varje logotyp fram, för att tvingas gå ännu längre och vända och vrida på varje designbeslut. 

I slutet av fasen fanns 17 logotypförslag (se igur 4).

Figur 4. De 17 logotypförslagen.
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4.7 Tre slutgiltiga förslag
De 17 logotyperna togs därefter vidare till en intern värdering. Här användes en värderingsmatris (se 

igur 5). Först bestämdes vilken av logotyperna som spontant kändes som det bästa alternativet, och 

därefter värderades alla andra logotyper i jämförelse med den. De jämförelsepunkter som logotyperna 

värderades mot var: i vilken mån förslaget uttryckte värdeorden kreativitet, kundvänlighet och kvalitet, samt 

i vilken mån förslaget var särskiljande och hade hög läsbarhet, vilket lyfts fram som viktiga krav (2.5). 

Därefter jämfördes varje förslag med logotyp 1, och ick antingen - (sämre) 0 (neutralt) eller + (bättre) 

på de olika kraven. Därefter räknades poängen ihop, och de sex förslag med mest poäng blev de slutgil-

tiga logotypförslagen. 

Logotyp Kreativitet Kvalitet Kundvänlighet Särskiljande Läsbarhet Summa 

1 0 0 0 0 0 0

2 0 - - + - -2

3 - - - + - -3

4 - 0 - + - -2

5 0 - - + - -1

6 - 0 - + - -2

7 - + - 0 - -2

8 - 0 - - - -4

9 + 0 0 0 - 0

10 0 + - + - 0

11 0 - - + - -2

12 0 - - + - -2

13 0 - - + - -2

14 - 0 - + - -1

15 0 + - 0 - -1

16 0 + - + - -2

17 - + - 0 - -2

De sex bästa logotypförslagen efter värderingen blev förslag 1, 5, 9, 10, 14 samt 15. Några mindre juste-

ringar utfördes innan de skickades till butiken. Därefter gjordes en kort intervju över telefon där buti-

ken ombads välja ut tre av logotypförslagen (se bilaga 6). Butiken valde ut sina tre favoriter, vilka var 

logotypförslag 10, 14 och 15. De nämnde att de inte tycker om runda logotyper eftersom de är svåra att 

använda i annonser. Vidare nämnde de att de ville ha ett tydligt teckensnitt på ordet “Vivsta” som de 

tidigare haft problem med att förmedla till kunderna. Logotyperna gjordes därefter om enligt butikens 

kommentarer och skickades på nytt. De tre slutgiltiga logotypförslagen blev godkända av butiken utan 

några justeringar, och det var dessa tre (igur 6) som användes i de kvantitativa och kvalitativa undersök-

ningarna. 

Figur 5. Värderingsmatris. 
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Figur 6. Logotypförslag 15, 14 och 10 efter omdesign, hädanefter refererade till som logotyp 1, 

logotyp 2 och logotyp 3.
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5. EMPIRISK VÄRDERING

För att värdera de tre logotyperna gjordes en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, som sedan 

analyserades.

5.1 Kvantitativ undersökning
Den kvantitativa undersökningen genomfördes i form av en enkät som delades på butikens och våra 

egna Facebooksidor (se bilaga 2). Undersökningen inleddes med att de tre utvalda logotyperna visades 

en och en, där respondenterna skulle kryssa i vilka ord som de ansåg bäst stämma överens med dem 

från en lista som innehöll blandade adjektiv. Bland dessa ord fanns butikens tre värdeord, samt särskil-

jande och tidlöshet, vilket också var önskvärt att uppnå. Därefter ick respondenterna se alla logotyper 

bredvid varandra, för att välja vilken de ansåg bäst stämma överens med vardera värdeord. När under-

sökningen avslutats tolkades och sammanställdes svaren i två kategorier; butikens målgrupp och de som 

inte tillhörde målgruppen.

Den kvantitativa undersökningen var öppen i en veckas tid och under den tiden inkom totalt 152 svar. 

Av dessa tillhörde 55 personer butikens målgrupp; kvinnor över 35 år. Av resterande 97 personer som 

inte tillhörde målgruppen var 77 personer kvinnor under 35 år, 13 personer män under 35 år och 7 

personer män över 35 år. Samtliga som inte tillhörde målgruppen räknades in under kategorin “ej mål-

grupp”.  

5.1.1 Första delens resultat

Målgrupp Ej målgrupp Målgrupp Ej målgrupp Målgrupp Ej målgrupp

Kvalitet 18 37 27 16 27 24

Särskiljande 7 7 13 17 9 33

Tidlöshet 46 52 20 8 20 19

Kundvänlighet 23 32 48 60 11 35

Kreativitet 20 14 57 52 25 31

Kunskap 14 24 14 22 13 28

Ambition 5 19 25 25 9 24

Förtroende 27 30 25 20 14 29

Tradition 41 37 9 20 30 25

Passion 5 9 41 36 5 14

Inget av ovan 23 12 14 9 41 18

Figur 7. Tabell över svaren som kom in i första delen av den kvantitativa undersökningen. Alla svar anges i hur 

många procent av respondenterna som valde ordet. 
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Utmärkande för logotyp 1 var att 46% av respondenterna ur målgruppen upplevde den som tidlös. 

Detta höll även de som inte tillhörde målgruppen med om, där 52% svarade att logotypen förmedlade 

tidlöshet. Endast 7% från både målgruppen och de som inte tillhörde målgruppen upplevde logotyp 1 

som särskiljande. 

Logotyp 2 upplevdes av många som kundvänlig, enligt 48% från målgruppen och 60% från icke-mål-

gruppen. Även kreativ var något som var utmärkande för logotyp 2, vilket var något som 57% från 

målgruppen samt 52% från icke-målgruppen svarade.  

Utmärkande för logotyp 3 var att 41% av målgruppen inte tyckte att logotypen utstrålade något av 

orden. Generellt sett var icke-målgruppen mer positiva till logotyp 3 än målgruppen. 

5.1.2 Andra delens resultat

Den andra frågan i enkätundersökningen syftade till att jämföra de tre olika logotyperna med varandra 

för att ta reda på vilken av logotyperna som bäst stämde in på värdeorden. 

Figur 8. Jämförelse av värdeordet kundvänlighet, där både målgrup-

pen och icke-målgruppen ansåg att logotyp 2 bäst uttryckte ordet. 

Figur 9. Jämförelse av värdeordet kvalitet, där målgruppen ansåg 

att logotyp 2 bäst uttryckte ordet medan icke-målgruppen tyckte 

att logotyp 1 bäst uttryckte ordet. 
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Andra delens resultat visade att målgruppen tyckte att logotyp 2 var den som förmedlade alla värdeord 

bäst av de tre förslagen. Respondenterna från icke-målgruppen var inte lika överens. De tyckte att logo-

typ 2 förmedlade kundvänlighet och kreativitet bäst, medan logotyp 1 förmedlade kvalitet bäst. 

5.2 Kvalitativ undersökning
De kvalitativa undersökningarna genomfördes i form av intervjuer med personer som alla tillhörde 

butikens målgrupp. Totalt genomfördes sex stycken intervjuer. Tre intervjuer genomfördes med buti-

kens kundkrets och tre intervjuer genomfördes med icke-kundkretsen. Intervjufrågorna baserades på 

den kvantitativa enkätundersökningen, med syftet att ta reda på mer detaljer kring resonerandet och ge 

kunskap om vad respondenten upplevde vara relevant (3.3.2). Innan intervjuerna startade ick respon-

denterna information om intervjuns etiska aspekter; att deltagandet var anonymt, att det när som helst 

gick att avbryta intervjun och information om vad intervjusvaren skulle användas till.

5.2.1 Respondenter

I igur 11 går att utläsa vilka som intervjuades för de kvalitativa undersökningarna. 

Figur 10. Jämförelse av värdeordet kreativitet, där både målgruppen och icke-

målgruppen ansåg att logotyp 2 bäst uttryckte ordet.

Kundkrets Ej kundkrets

Respondent A - Kvinna 58 år, 

besöker en blomsterhandel 1 

gång/månad

Respondent 1 - Kvinna 52 år, besöker en 

blomsterhandel 2 ggr/månad

Respondent B - Kvinna 78 år, 

besöker en blomsterhandel 1 

gång/vecka

Respondent 2 - Kvinna 42 år, besöker en 

blomsterhandel 2 ggr/månad

Respondent C - Kvinna 48 år, 

besöker en blomsterhandel några få 

ggr/år

Respondent 3 - Kvinna 57 år, besöker en 

blomsterhandel 1 gång/månad

Figur 11. Lista över respondenter.
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5.2.2 Kundkretsens uppfattning av Vivsta blomsterhandel

Respondent A besöker Vivsta Blomsterhandel ungefär fem gånger per år. Hennes uppfattning om Viv-

sta Blomsterhandel är att det är en väldigt trevlig butik med trevlig personal, fräscha blommor och ina 

saker som känns “uppdaterade och rätt i tiden”. Respondent B besöker Vivsta Blomsterhandel varje 

månad, oftast när något extra ska köpas. Hennes uppfattning om butiken är att de har ina blommor 

och trevlig personal. Respondent C besöker Vivsta Blomsterhandel i samband med köp av presenter. 

Hon upplever butiken som trevlig, med trevlig personal och mycket roliga saker och ina blommor. 

5.2.3 Logotyp 1

Respondent A upplevde logotyp 1 som in, enkel och lite gammaldags. Av värdeorden tyckte hon att 

kvalitet beskrev den bra, men även särskiljande eftersom hon upplevde logotypen som stilren. Övriga ord 

hon tyckte beskrev logotypen var förtroende och tradition. 

Respondent B ansåg att logotyp 1 var klar och tydlig, men att det fattades något i den. Hon var tvek-

sam, men tyckte inte att något av värdeorden direkt beskrev logotypen. Däremot tyckte hon att den 

kändes tidlös, och hon valde även förtroende och tradition. 

Logotyp 1 upplevdes av respondent C som gammaldags, lite tråkig och färglös, men enkel och stilren. 

Hon tyckte inte att något av värdeorden beskrev den, men tidlös tyckte hon passade bra. Hon valde även 

orden förtroende och tradition.

Respondent 1 ansåg att logotyp 1 kändes alldaglig, enkel och att den inte förmedlade någon direkt käns-

la. Inget av värdeorden valdes ut. Det ord hon valde var kunskap. Hon tyckte inte om att ordet “Vivsta” 

stod i rak text och “blomsterhandel” i kursiv, och menade att det hade varit bättre om det hade varit 

tvärt om. 

Respondent 2 tyckte att logotyp 1 kändes väldigt modern och stilren, vilket berodde på logotypens raka 

linjer och dess avsaknad av färg. Samtliga ord valdes ut för att beskriva logotypen, då hon tyckte att den 

kändes både in och proffsig. 

Logotyp 1 fann respondent 3 som väldigt traditionell, hon förknippade den med en skylt utanför en 

gammal blomsterhandel. Av värdeorden valde hon kvalitet och kundvänlighet, för att hon upplevde den 

som trygg. Hon tyckte också att tidlös beskrev den bra, samt förtroende och tradition. 

5.2.4 Logotyp 2

Respondent A tyckte att hon hade sett logotyp 2 förut. Av den anledningen tyckte hon inte att något av 

de presenterade orden beskrev logotypen.
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Respondent B upplevde logotyp 2 som in, och tyckte att det tydligt framkom att logotypen tillhörde 

en blomsterhandel. Hon tyckte om att logotypen innehöll färg. Av värdeorden valde hon ut kvalitet, 

men tyckte också att logotypen delvis uttryckte kreativitet och kundvänlighet. Även tidlöshet var ett ord hon 

valde ut, samt förtroende och tradition. 

Respondent C ansåg att logotyp 2 kändes rolig och modern. Av den anledningen valde hon ut kreativitet, 

hon valde även kvalitet på grund av det enkla teckensnittet i ordet “Blomsterhandel”. Respondenten val-

de också ordet tidlöshet, på grund av att teckensnittet i “Vivsta” kändes gammaldags, samt ordet passion. 

Logotyp 2 upplevdes av respondent 1 som in, med en lyckad kombination av två teckensnitt och roligt 

med blomman som pricken över i. Samtliga värdeord valdes ut, och även tidlöshet, ambition och förtroende. 

“Jag tycker att logotypen utstrålar kundvänlighet då jag blir sugen på att gå in i butiken”. Respondenten 

tyckte även att helheten av logotypen gav ett proffsigt intryck samt att logotypen kändes klassisk utan 

att se gammal ut. “Den fungerar nu och skulle fungera många år framöver, vilket gör den tidlös”. 

Logotyp 2 beskrevs som in av respondent 2, men att den påminde om någon annan logotyp. Hon 

kunde dock inte sätta ingret på vilken. Samtliga värdeord valdes ut för att beskriva logotypen, även 

kunskap, tidlöshet, förtroende och passion. De ord som respondenten speciellt tyckte genomsyrade logoty-

pen var kvalitet och kreativitet, detta på grund av blomman. 

Respondent 3 beskrev logotyp 2 som in, varm och ombonad, vilket var associationer hon främst ick 

av färgen på blomman. Hon tyckte att det var tydligt vad det rörde sig om för slags butik, och kände sig 

lockad att gå in och handla blommor. Av värdeorden valde hon ut samtliga. Hon tyckte även att den var 

särskiljande för att den stack ut mer än de andra logotypförslagen, och att den uttryckte kunskap, ambi-

tion, förtroende och passion. Hon tyckte inte att den var tidlös, eftersom den kändes som något nytt. 

5.2.5 Logotyp 3

Respondent A upplevde logotyp 3 som kreativ och fantasifull. Av värdeorden tyckte hon att både kund-

vänlighet och kreativitet kunde beskriva logotypen: “Den har runda former och det är inte så stilrent utan 

mer osynkat, det känns kreativt”. Även orden ambition och passion valdes ut.  

Logotyp 3 upplevdes av respondent B som färglös. Av värdeorden tyckte hon att kreativitet och kundvän-

lighet beskrev logotypen, och delvis också kvalitet. Hon tyckte att murgrönan bidrog till att den kändes 

tidlös, eftersom “den blommar även på vintern”. Hon tyckte även att kunskap och förtroende var ord som 

beskrev logotyp 3. 

 

Logotyp 3 fann respondent C in med bladet under, men teckensnittet var för svårläst och krångligt. 
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Murgrönan nämnde respondent C som något hon tyckte mycket om, även om hon personligen tycker 

att det är en svårskött blomma. Av värdeorden valde hon ut kvalitet, hon valde även kunskap, förtroende 

och tradition. 

Respondent 1 ansåg att logotyp 3 var in och annorlunda och hon upplevde det som ovanligt med en 

hel bild i logotypen. Respondenten valde ut samtliga värdeord: kreativitet, kvalitet, kundvänlighet. Hon val-

de även orden tidlöshet, ambition och förtroende. Hon nämnde att hon genom att se logotypen kunde tänka 

sig att blomsterhandeln inte bara säljer blommor, utan “även detaljer som typ ljus”. Detta för att hon 

förknippar murgrönan med dekoration. 

Respondent 2 tyckte att logotyp 3 kändes romantisk, vilket är något som respondenten själv dras till. 

Samtliga ord från listan valdes ut för att beskriva logotypen: “Den har allt som en logotyp bör ha, och 

passar verkligen till en blomsterhandel”. Kundvänlighet och kreativitet var något som särskilt poängterades 

ut om logotypen, vilket murgrönan bidrog till. 

Respondent 3 lade först märke till namnet på blomsterhandeln i logotyp 3. Hon ick känslan att 

blomsterhandeln även sålde annat, såsom interiör. Detta på grund av murgrönan samt teckensnittet i 

“Vivsta”, som respondenten tyckte var dekorativt. De värdeord som valdes ut var kundvänlighet samt 

kreativitet. Andra ord som respondenten valde var särskiljande, då hon inte tyckte att logotypen såg ut att 

tillhöra den “typiska” blomsterhandeln, även ambition samt passion valdes ut.   

5.2.6 Jämförelse

När de tre logotyperna jämfördes bredvid varandra tyckte respondent A att logotyp 3 var den som 

uttryckte både kreativitet, kundvänlighet och kvalitet bäst, eftersom hon upplevde den som stilren, unik och 

mjuk. 

Respondent B tyckte i jämförelsen att logotyp 1 bäst beskrev värdeordet kvalitet och kundvänlighet, men 

att logotyp 2 var mest kreativ på grund av den rosa blomman. Av de tre logotyperna gillade hon ettan 

och tvåan bäst, men poängterade att tvåan var den hon reagerade mest på, på grund av den starka rosa 

färgen. 

Respondent C ansåg att logotyp 2 var den som bäst stämde överens med samtliga värdeord. Hon 

nämnde också att logotyp 2 var bäst av de tre förslagen: “Att det är en blomma som prick är väldigt 

roligt! Den är enkel men ändå rolig”.

När respondent 1 ombads jämföra de tre logotyperna var logotyp 3 den som enligt respondenten bäst 

uttryckte både kreativitet, kvalitet och kundvänlighet. 
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Logotyp 3 var även den logotyp som enligt respondent 2 bäst förmedlade både kreativitet, kvalitet och 

kundvänlighet, men hon tyckte även att logotyp 2 gjorde detta på ett bra sätt.  

Respondent 3 ansåg att logotyp 2 utstrålade mest kvalitet, detta på grund av att hon upplevde att logo-

typen stack ut mer från mängden med den rosa blomman. Respondenten upplevde att logotyp 3 bäst 

stämde överens med värdeordet kreativitet, då den kändes mest nytänkande av logotyperna. Vidare upp-

levde respondenten att logotyp 1 bäst stämde överens med värdeordet kundvänlighet, då det traditionella 

uttrycket gjorde att logotypen utstrålade trygghet.   
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6. ANALYS

I detta kapitel analyseras svaren av både de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna, för att kunna 

utläsa vilken av de tre logotyperna som bäst uppfyller studiens syfte. 

6.1 Logotyp 1
I den kvantitativa undersökningen var logotyp 1 den logotyp som minst antal respondenter ansåg 

var särskiljande, vilket är ett av de viktigaste kraven för en logotyp (2.5.1). Däremot var logotyp 1 den 

logotyp som lest antal respondenter ansåg vara tidlös, något som cirka hälften av respondenterna både 

från målgruppen samt de som inte tillhörde målgruppen tyckte. Kravet på tidlöshet i en logotyp (2.5.2) 

uppfylls alltså bäst av logotyp 1. 

Inget av butikens värdeord återspeglades bäst i logotyp 1 enligt målgruppen. De som inte tillhörde 

målgruppen tyckte dock att logotyp 1 var den av logotyperna som bäst förmedlade värdeordet kvalitet. I 

den kvalitativa undersökningen upplevde en respondent logotypen som “alldaglig och enkel” medan en 

annan upplevde logotypen som “tråkig och färglös”. Att logotypen saknar färg kan ha betydelse för hur 

den uppfattas, då färg är ett sätt att kommunicera känslor i design (2.5.5).

Trots att logotyp 1 var den logotyp som enligt undersökningarna bäst uppfyller kravet på tidlöshet i 

en logotyp uttrycker den inte något av Vivsta Blomsterhandels värdeord bäst och uppfyller inte heller 

kravet på särskiljningsförmåga. 

6.2 Logotyp 2
Enligt den kvantitativa undersökningen tyckte målgruppen att logotyp 2 uttryckte alla värdeord bäst av 

de tre logotypförslagen. I jämförelsen var logotyp 2 den som överlägset lest respondenter tyckte ut-

tryckte kreativitet bäst, men även de andra värdeorden kvalitet och kundvänlighet uttrycktes bäst i logotyp 

2 enligt målgruppen. Det många lyfte fram som positivt i de kvalitativa intervjuerna var den färgglada 

blomman, som upplevdes som varm och inbjudande, i enighet med hur röda nyanser kan uppfattas 

(2.5.5). 

Enligt den kvantitativa undersökningen uttryckte logotyp 2 tidlöshet sämst av alla logotypförslag, vilket 

är negativt om företaget vill behålla logotypen under en lång tid (2.5.2). Det var inte heller många ur 

målgruppen som tyckte att den var särskiljande, och i de kvalitativa intervjuerna framgick det att två av 

respondenterna tyckte att den liknade logotyper som redan inns. Av de tre olika logotypförslagen var 
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det dock logotyp 2 som uppfyllde kravet om särskiljningsförmåga bäst (2.5.1).

6.3 Logotyp 3
I den kvantitativa undersökningen ansåg målgruppen att logotyp 3 sämst förmedlade kundvänlighet av de 

tre logotyperna, men uttryckte kvalitet lika bra som logotyp 2. Målgruppen tyckte att logotypen uttryck-

te ordet kreativ mer än logotyp 1, men mindre än logotyp 2. 

Icke-målgruppen var något mer positiva kring logotypen, och ansåg att logotyp 3 var den som var mest 

särskiljande av logotyperna. Målgruppen tyckte dock inte att logotypen hade hög särskiljningsförmåga, 

vilket är önskvärt i en logotyp (2.5.1). 

I den kvalitativa undersökningen beskrev en respondent teckensnittet i logotypen som “svårläst och 

krångligt”, vilket kan tolkas som att logotypen inte upplever kravet “lätt att läsa” (2.5.2). Två av respon-

denterna nämnde att de genom att se logotypen kunde tänka sig att butiken även sålde interiör, vilket de 

också gör (3.1).  
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7. SLUTSATS

Studien har visat att ett funktionellt sätt att ta fram en logotyp till ett redan väletablerat företag är att an-

vända deras redan beintliga varumärke som utgångspunkt vid designarbetet och värderingen. I studien 

konkretiserades varumärket till företagets värdeord, och den logotyp som bäst stämde överens med 

värdeorden blev det slutgiltiga resultatet. 

Vidare visade studien att användandet av färg i en logotyp är ett viktigt verktyg för att framkalla känslor. 

Det logotypförslag med starkast och varmast färg blev också det som bäst uppfyllde syftet. 

Studien visade även att teckensnitt spelar en stor del i hur en logotyp uppfattas och tolkas av mottaga-

ren. Ett svårläst teckensnitt gör logotypen mindre tilldragande för målgruppen.

Syftet med kandidatuppsatsen var att skapa en logotyp för ett redan väletablerat företag, som skulle vara 

baserad på företagets värdeord. Enligt undersökningarna av de tre framtagna logotypförslagen motsva-

rade logotyp 2 bäst företagets värdeord, och blev därmed det slutgiltiga förslaget till Vivsta Blomster-

handel. 

7.1 Den slutgiltiga logotypen 
Till den slutgiltiga designen av logotypen gjordes vissa åtgärder för att öka dess särskiljningsförmåga 

och göra den mer tidlös (se igur 12). De åtgärder som gjordes var att öka spärrningen på bokstäverna 

i den nedre raden. Även blomman genomarbetades och blev mer symmetrisk, men ett glapp lämnades 

medvetet för att skapa särskiljningsförmåga. Färgen på blomman justerades också och ick en varmare 

nyans för att ytterligare förstärka känslan av värme och skapa särskiljningsförmåga i en mer unik färg.  

B L O M S T E R H A N D E L

Figur 12. Den slutgiltiga logotypen efter justeringarna. 
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8. DISKUSSION

8.1 Diskussion om teoretiskt ramverk

En av de stora svårigheterna i arbetet med kandidatuppsatsen var att hitta relevant teori. Vi ville hitta teori 

på hur man skapar en logotyp till ett gammalt varumärke, men den som inns är väldigt begränsad. Vi 

har inte hittat någon källa som beskriver ämnet fullt ut, utan har endast hittat enstaka rader här och där 

i litteratur som behandlar ämnet varumärke mer generellt. Många av de källorna vi hittade handlade om 

rebranding till företag, vilket inte var det vi letade efter.

8.2 Värderingsprocessen

När svaren från de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna analyserades anade vi att många respon-

denter tidigt verkade bestämma sig för vilken logotyp de ansåg vara inast och därefter svarade att den 

logotypen uttryckte alla värdeord bäst, istället för att vara mer objektiva. Detta gjorde det svårt för oss att 

veta om logotyperna valdes för att de favoriserades av respondenterna, eller om de faktiskt förmedlade 

värdeorden bäst. 

I de kvantitativa undersökningarna delades målgruppens och icke-målgruppens svar upp, vilket visade sig 

vara ett bra beslut eftersom målgruppens svar i många frågor skilde sig mycket från icke-målgruppens. 

Att skillnaden i många fall var så stor kan ha lera orsaker, men en som känns trolig är att en stor del av 

icke-målgruppen antagligen bestod av våra studiekamrater på graisk design och kommunikation (baserat 

på att största delen svarande var kvinnor under 35 år). GDK-studenter är personer som redan har stor 

teoretisk kunskap om logotyper och varumärken och svarade troligtvis på frågorna utifrån vad de lärt 

sig på sin utbildning, medan de personer som inte har den bakgrunden svarade mer intuitivt och känslo-

styrt. Detta är bara spekulationer, men det hade varit intressant att utforska detta mer och analysera även 

icke-målgruppens svar, eller kanske att dela upp GDK-studenter från övriga för att se hur deras svar skilde 

sig från övrigas. 

8.3 Förslag till vidare studier
Då inte mycket forskning tidigare gjorts inom ämnet varumärke utan visuellt material, inns det mycket 

att ta reda på mer om. Det hade varit intressant att göra en studie på ett företag med en liknande situation 

som Vivsta Blomsterhandels, men som fokuserar mer på det beintliga varumärket. Djupare undersök-

ningar med kundkretsen hade visat hur deras varumärke ser ut idag, och detta hade varit intressant att följa 

upp med hur kundkretsens uppfattning av varumärket förändras efter att en genomarbetad visuell strategi 

följts under en period. Hur mycket påverkar egentligen det graiska kundernas uppfattning av ett varumär-

ke? Företaget har ju klarat sig bra hittills, utan logotyp. Hur pass värdefull är egentligen en logotyp?
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BILAGA 1: FÖRSTUDIE

Denna förstudie baserades på en telefonintervju med en av butikens ägare och syftade till att få reda 

på information om butiken, så som värdeord och målgrupp. Detta för att få en bredare förståelse kring 

butiken.

Intervjufrågor
Hur länge har ni funnits? Berätta om er historia! 

Företaget har funnits i 66 år och vi har varit ägare i 33 år. Det har alltid varit en blomsterhandel, dock 

har vi bytt lokaler några gånger, men vi har alltid legat på samma gata. 

Vilka är era värdeord, om ni har några? Gärna tre stycken! 

Värdeord beskriver vad ett företag står för och utger grundpelare i ett företags verksamhet. Några exempel på värdeord är 

“hållbarhet” “ansvar” “ambition” “kreativitet” “solidaritet”.

Kreativitet, kvalitet och kundvänlighet. 

Vilka värderingar har ert företag?

Samma som ovan.

Vilka är er huvudsakliga målgrupp? Kön, ålder?

Av naturliga skäl är det kvinnor från 35 år och uppåt som handlar mest, men det spretar lite åt alla håll.

Vad tror ni är viktigt för er målgrupp? 

Att vi har kunskapen, kvalitén på produkterna och att de blir vänligt bemötta.

Vad tror ni att målgruppen tänker om er butik? 

Vi ska hjälpa dem att hitta det de söker. Oftast vet de inte det de vill ha och behöver lite hjälp. Det har 

stor betydelse, annars väljer de att gå till en annan butik. 

Vår största konkurrent är inte andra liknande blomsterbutiker i närområdet, utan de stora kedjorna 

som inns i Birsta. De andra blomsteraffärerna känns mer som kollegor, t.ex. Sörberge Blomsterhandel, 

eftersom de kämpar på samma villkor. 

Vad vill ni att målgruppen ska tänka om er butik?

Att vi är kreativa, har roliga ideér och vet vad vi gör. 
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Var ser ni er butik om 10 år?

Att vi inte fallerar utan fortsätter utvecklas och tycker att det fortfarande är väldigt roligt. Framtiden 

kommer vara ännu mer blandat mellan blommor och inredning. 

Kunderna som kommer in köper mest snittblommor, sedan krukväxter och inredning. 

En av våra fördelar är att vi ligger där vi ligger, man kan bara kliva in hos oss och titta. 
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BILAGA 2: KVANTITATIV UNDERSÖKNING
Nedan följer frågorna från den kvantitativa enkätundersökningen.
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BILAGA 3: KVALITATIV INTERVJUGUIDE 

Nedan redovisas den intervjuguide som användes i de kvalitativa undersökningarna med butikens mål-

grupp. Svar från undersökningarna ges på begäran. 

“Hej och välkommen till denna intervju. Dina svar kommer att användas till ett kandidatarbete som går 

ut på att ta fram en logotyp till en blomsterhandel. Vi har tagit fram några designförslag på tre logoty-

per, och kommer genom denna intervju att analysera dessa och se vilken som stämmer bäst in på vårt 

syfte. Du är helt anonym och kan när som helst avbryta intervjun.”

Del 1: Om personen

Namn, Kön, Ålder

Hur ofta besöker du en blomsterhandel?

Del 2: Om Vivsta blomsterhandel

a) Känner du till Vivsta blomsterhandel?

b) Om ja, hur ofta handlar du där?

c) Vad är din uppfattning om Vivsta blomsterhandel?

Del 3: Logotyperna

 

Nu visas logotyp 1. 

4. Vad är ditt spontana första intryck av denna logotyp? 

5. a) Ringa in de ord av följande som du tycker stämmer överens med det logotypen utstrålar (tänk 

högt): 

Kvalitet

Särskiljande

Tidlöshet
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Kundvänlighet

Kreativitet 

Kunskap

Ambition

Förtroende

Tradition

Passion

Ingen av ovan

b) Förklara varför du valde de ord du valde.

Nu visas logotyp 2. 

6. Vad är ditt spontana första intryck av denna logotyp? 

7. a) Ringa in de ord av följande som du tycker stämmer överens med det logotypen utstrålar (tänk 

högt): 

Kvalitet

Särskiljande

Tidlöshet

Kundvänlighet

Kreativitet 

Kunskap

Ambition

Förtroende

Tradition

Passion

Ingen av ovan

b) Förklara varför du valde de ord du valde.

Nu visas logotyp 3. 

8. Vad är ditt spontana första intryck av denna logotyp? 

9. a) Ringa in de ord av följande som du tycker stämmer överens med det logotypen utstrålar (tänk 
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högt): 

Kvalitet

Särskiljande

Tidlöshet

Kundvänlighet

Kreativitet 

Kunskap

Ambition

Förtroende

Tradition

Passion

Ingen av ovan

b) Förklara varför du valde de ord du valde.

Del 4: Värdeorden 

Nu visas alla 3 logotyper bredvid varandra.

10. a) Vilken av dessa logotyper tycker du mest utstrålar värdeordet “Kvalitet”? 

b) Varför? 

11. a) Vilken av dessa logotyper tycker du mest utstrålar värdeordet “Kreativitet”?

b) Varför? 

12. a) Vilken av dessa logotyper tycker du mest utstrålar värdeordet “Kundvänlighet”?

b) Varför? 

Del 5: Bonusfråga

13. a) Vilken av dessa tre tycker du bäst om?

b) Varför?
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BILAGA 4: KONCEPTUALISERING
Nedan presenteras de logotypskisser som utvanns ur konceptualiseringsfasen.
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BILAGA 5: UTFORSKNING 
Nedan presenteras de skisser som utvanns ur utforskningsfasen.
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BILAGA 6: INTERVJU MED BUTIKEN

Vad tycker ni om de olika skisserna? 

Vi är inte intresserade av runda logotyper. Texten blir så liten i dem fast logotypen tar mycket plats, och 

de är svåra att använda i annonser. Så vi vill inte ha någon av de runda. De vi gillar mest är skiss 15, 

skiss 14 och skiss 10, om man gör om dem lite. 

Vad är era förbättringsförslag på skiss 15? 

Teckensnittet i ordet “Vivsta” borde ha fetare stil, så det inte bara är blomsterhandel framträder. 

Vad har ni för förbättringsförslag för skiss 14?

Det är en rolig idé, men ordet “Vivsta” uppfattas inte så bra. Vi har mycket problem med att folk tror 

att Vivsta stavas med W, så det måste vara tydligt. Men vi gillar blomman! 

Vad har ni för förbättringsförslag för skiss 10? 

Ta bort kransen ovanför, och lägg till en murgröneranka under istället. Sedan vill vi hellre att det ska stå 

“Blommor och ting” under namnet. “Inredning” blir lite för stort, det är inte riktigt det vi har just nu. 


