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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att, genom forskning genom design, undersöka hur en del av ett varumärke, i                
form av en logotyp, kan formges för ett livsstilsföretag på den svenska marknaden. Få studier               
har tidigare utförts inom ämnet varumärken för livsstilsföretag, vilket är anledningen till att             
tidigare forskning om varumärkesidentitet och generell utformning av logotyper användes.          
Tidigare studier visade att ett företag, och mer specifikt ett livsstilsföretag bör låta varumärket              
bli en personlighet som ska genomsyra all kommunikation. Personligheten kan baseras på            
värdeord och ska vara något som konsumenten vill förknippa sig och identifiera sig med.              
Studierna visade också att typografi, färg och form kan vara avgörande vid formgivning av en               
logotyp för ett livsstilsföretag. Syftet besvaras genom en värdering av designförslag som skedde             
med den aktuella målgruppen. Värderingen baserades på kvantitativa formulär som besvarades           
av 47 nuvarande konsumenter. Designförslagen värderades utifrån hur väl de stämmer överens            
med framtagna värdeord samt generell uppfattning kring estetik. Studien visade att en viss             
logotyp uppfyller samtliga värdeord, men att en annan favoriserades av en stor del av              
respondenterna. Vidare diskuterades det huruvida den breda målgruppen har överensstämmande          
preferenser som företaget.  
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Abstract 
 
This study aims at examining how a part of a brand, in this case a logotype, can be designed for                    
a lifestyle brand on the Swedish market. There are few previous studies on the area of branding                 
for lifestyle brands. This is the reason why the chosen previous studies are focusing on brand                
identity and designing logotypes in general. Previous studies shows that a company, and more              
specific a lifestyle company, should let their brand develop a personality which should be              
presented in every part of their communication. The personality could be based on value words               
and should be something that the consumer wants to identify themselves with. The previous              
studies showed that typography, colour and shape could be vital when designing a logotype for               
a lifestyle brand. The purpose of this study is answered through a valuation where the target                
group was asked to evaluate design proposals. The valuation was based on quantitative forms              
which was answered by 47 current consumers. The design proposals was evaluated according to              
how well they agree with the value words and the general perception of the aesthetics. The                
study showed that one logotype agree with all the value words, but another logotype was               
favoured by a big part of the respondents. Furthermore, it was discussed however the wide               
target group had equivalent preferences of the company.  
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1 Inledning 

Under följande kapitel presenteras studiens bakgrund och den uppgift som studien ämnar att 
behandla. Studiens bakgrund utvecklar forskningens problembeskrivning och vidare studiens 
syfte samt forskningsfråga.  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har ett flertal nya affärslösningar dykt upp på den svenska och 
internationella marknaden. Nytänkande affärslösningar där såväl teknik, livsstil som varumärke 
står i fokus, och där enorma resurser läggs på marknadsföring och varumärkning. Dessa digitala 
livsstilsvarumärken står högt i kurs hos konsumenter då de anses ha ett högre syfte än andra 
varumärken (Resumé, 2016). 

Genom att inspireras av hur andra livsstilsföretag i den digitala branschen arbetar med visuella 
element, marknadsföring och varumärkesbyggande är det av intresse att undersöka hur ett 
nystartat livsstilsföretag går tillväga med de delarna. Det är relevant att undersöka hur ett 
livsstilsföretag, i detta fall med en processförenklande IT-lösning, kan positionera sig på 
marknaden visuellt och använda sig av varumärkesbyggande för att nå fler användare. Det är 
också intressant att undersöka hur företaget ska stärka relationen mellan nuvarande användare 
och varumärke. För denna forskning kommer en fallstudie att tillämpas där målet är att 
undersöka hur ett nystartat livsstilsföretag med en processförenklande IT-lösning ska 
positionera sig visuellt på den svenska marknaden med hjälp av värdeord. 

Företaget Bruce är ett Stockholmsbaserat företag som har lanserat en IT-lösning i form av en 
applikation. Applikationen fungerar som ett elektroniskt medlemskap för 70 stycken och 
ständigt ökande träningsanläggningar i Stockholm och Göteborg. Genom att användaren erbjuds 
ett universellt medlemskap för ett stort antal träningsanläggningar förenklas bokningar samt 
användarens möjlighet till träning och valfrihet av träning ökar. En representant från Bruce 
önskar att varumärket Bruce ska bli ett verb för träning och att dess användare ska 
vilja identifiera sig med varumärket som en del av deras livsstil. Problemet idag ligger i att 
Bruce saknar ett grundligt varumärkesarbete i form av tydliga visuella element vilket 
innefattar en uppdatering av logotyp, typografi, färg och konsekvent användande av dessa. 
(Bruce, 2016)  

Enligt representanten på Bruce strävar företaget efter en visuell lösning som innefattar 
marknadsföring, strategi samt varumärkesbyggande användning av visuella element. Företaget 
Bruce inspireras bland annat av andra företag inom och utanför träningsbranschen (se bilaga 1). 
(Bruce, 2016)  

1.2 Problembeskrivning 
Varumärke är något som uppfattas av användaren eller konsumenten vid första ögonkastet. Vad 
säger varumärket om produkten/företaget? Och blir konsumenten intresserad och attraherad av 
varumärket? Vid idé och formgivning av ett varumärke bör ett antal aspekter tas i beaktning för 
att det ska tilltala sin valda målgrupp. Vid formgivning av ett varumärke för träningsbranschen 
är det av största vikt att användaren/konsumenten vill identifiera sig med varumärket som en del 
av hens livsstil (Keller, Aperia & Georgson, 2012). För att lyckas med detta krävs noga 
forskning i området om hur ett varumärke bör utformas. I och med att träning är något som 
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sträcker sig över generationer och kulturer är det också av stor vikt att en logotyp är flexibel och                  
tillämpbar i flera sammanhang utan risk för feltolkning. 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att, genom forskning genom design, undersöka hur en del av ett               
varumärke, i form av en logotyp, kan formges för ett livsstilsföretag på den svenska marknaden. 

För att kunna besvara syftet används följande forskningsfrågor: 
- Hur överensstämmer den utformade designen mot företagets värdeord och preferenser?
- Hur kan en logotyp utformas för att konsumenten ska vilja identifiera sig med            

varumärket?

1.4 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsen avgränsas till att utgå från ett specifikt fall där logotyp skapades för ett utvalt               
livsstilsföretag i träningsbranschen. Genom samarbetet med företaget valdes inriktningar för          
design med hänsyn till företagets värderingar och preferenser. De designförslag som kommer att             
presenteras i värderingsprocessen är därför utformade efter företagets riktlinjer och önskemål.           
Värdering och analys kommer att ske genom undersökning i hur väl designförslag stämmer             
överens med framtagna värdeord för det specifika ändamålet.  
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2 Teoretiskt ramverk 

Följande kapitel ämnar att ge forskningen det akademiska sammanhanget genom att presentera            
befintlig kunskap och forskning relevant för studien. Litteraturstudien innebär undersökning av           
tidigare forskning av akademisk kvalitet samt kompletterande facklitteratur som kommer att           
ligga till grund för den fortsatta studien. Det teoretiska ramverket inleds med teorier kring              
varumärken för livsstilsföretag och vad som anses viktigt vid utformandet av dessa. Vidare             
presenteras tidigare forskning kring vad som utmärker en logotyp och hur denna kan utformas              
med hjälp av typografi och färg. 

2.1 Varumärken för livsstilsföretag 
Då rapporten avser att undersöka hur ett varumärke för ett livsstilsföretag kan se ut är det av hög                  
relevans att undersöka vad ett varumärke för livsstilsföretag innebär. Austin och Matos (2013)             
menar att en definiering av varumärken för livsstilsföretag (hädanefter kallat VFL) inte är             
enkelt. Till och med att identifiera vilka varumärken som är VFL är kontroversiellt. Men de tar                
trots detta upp fem viktiga attribut för VFL. Dessa attribut är;  

1. Autencitet
2. Användande av haloeffekt1

3. Selektivitet
4. Fokus på samhörighet
5. Hårdare arbete än varumärken som inte är VFL.

De menar att VFL ger konsumenten en känslomässig koppling till en identifierbar livsstil och att               
det finns ytterligare tio attribut som som utmärker VFL jämfört med andra varumärken. Dessa              
attribut är;  

1. Association: vad associeras varumärket med?
2. Kvalitet
3. Känslomässig attraktion (eng. sensory appeal)
4. Socialt värde för konsumenten (eng. sign value)
5. Personlighet
6. Interaktivitet
7. Underlättande för konsument (eng. facilitation)
8. Intern konsekvens hos varumärket
9. Mytologi: varumärket tillämpar en historia som överensstämmer med varumärkets sociala         
ideal
10. Värden: förmåga att kommunicera kärnvärden mot anställda och konsumenter.
(Austin & Matos 2013)

VFL kan också definieras utifrån aspekter som innebär att varumärket ska reflektera och             
underlätta människors sätt att leva och därigenom också göra det mer tillgängligt för             
konsumenters behov att tillfredsställas. VFL ska också utnyttja multifacetterad marknadsföring          
för att attrahera fler aspekter hos konsumenten, erbjuda produkter av hög kvalité, använda sig av               

1 Haloeffekt: psykologisk term för bedömning av egenskaper där bilden av en individ/produkt utmärks av en enstaka positiv                  
egenskap. (Nationalencyklopedin, 2017) 
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genuina och konsekventa värden som är djupt grundade i sin tänkta konsumentbas samt             
medvetet använda sig av samarbetande marknadsföring där båda parter i samarbetet får god             
renommé. (Austin & Matos 2013) 

Salgado-Montejo, Velasco, Olier, Alvarado & Spence (2014) menar också att ett varumärke            
inriktat på livsstil har vissa känslor associerade till sig. Dessa känslor bidrar också till att               
framföra information om vilka kontexter och upplevelser som är passande för varumärket. Detta             
har en viktig betydelse vid produktplacering, annonsering och kampanjer generellt.          
(Salgado-Montejo et al. 2014) 

Varumärken för livsstilsföretag bygger till stor del på personlighet. Som företag ska du därför              
kunna ställa specifika frågor som besvaras med hjälp av visuell utformning. Vem hade             
varumärket varit om det hade varit en levande människa, hur hade varumärket sett ut etcetera.               
Genom att ge varumärket en personlighet ökar du också möjligheten för en konsument att              
identifiera sig med varumärket och se det som en del i sin livsstil. Konsumentbaserat              
varumärkesvärde (eng. Customer-based brand equity) är något som eftersträvas hos varumärken           
och kan uppnås när konsumenten har en hög nivå av medvetenhet och samhörighet med              
varumärket. Detta är något som medför att konsumenten väljer varumärket framför andra och             
ser en mening med att identifiera sig med varumärket då det matchar konsumentens personliga              
behov och intressen. (Keller, 2008) 

2.2 Visuell identitet 
När en definition av ett varumärke för livsstilsföretag har undersökts och fastställts är det av               
intresse att undersöka hur en visuell identitet ska utformas. Phillips, McQuarrie, Edward &             
Griffin (2014) menar i sin artikel om hur Art Directors upplever visuell identitet att              
yrkesverksamma i branschen strävar efter att hitta en förenlighet mellan visuella element och             
varumärkesstrategi, förenlighet mellan de visuella varumärkeselementen samt förenlighet        
mellan visuella element över tid. De menar att visuell identitet ska byggas som ett ansikte för att                 
i sin tur kunna bygga en holistisk personlighet för varumärket och kunna vara en unik               2

kombination av associationer som företaget strävar efter att skapa och behålla. Författarna            
menar också att när en visuell identitet uppfattas som svag och konsumenterna uppfattar få              
visuella element kan varumärket ses som en oformad klump lera. Denna klump lera             
symboliserar varumärkets avsaknad av röst och det anses underutvecklat och oupptäckt. När Art             
Directors får denna typen av underutvecklade varumärken att arbeta med skapar det en frihet              
som innebär att personliga preferenser kan spela en stor roll vid valet av visuella element.               
(Phillips, McQuarrie, Edward & Griffin 2014) 

2.3 Formgivning av logotyper 
En väsentlig del i arbetet med en visuell identitet bygger på de visuella elementen, där en                
logotyp spelar en huvudsaklig roll. Vid koppling av ett företag till sin logotyp är det fördelaktigt                
att logotypen förstärker intrycket av företaget, har stora möjligheter till igenkänning, signalerar            
förtrogenhet och höjer företagets rykte. Logotyper har använts av företag och kooperationer sen             
den industriella revolutionen under 1700-talet för att utmärka och kommunicera företagets           
värderingar och mål. Under den tiden upptäcktes det dessutom att att det fanns universella              

2 Holism: Åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av delarna (Nationalencyklopedin, 2017) 
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preferenser som gick att använda över kulturens gränser. Logotyper baserade på former som             
fanns i naturen uppskattades av människor oavsett kulturell bakgrund. (Foroudi, Gupta &            
Melewar, 2014) 

En logotyp har främst två funktioner: det är en symbol för differentiering och en symbol för                
kommunikation, för det handlar om att uttrycka företagets värden genom vissa grafiska element.             
En logotyp kan vara uppbyggd av såväl grafiska element i form av en symbol, ett namn, initialer                 
eller dessa delar kombinerade (Droulers, 2016). Logotyper kan också ses som en begränsning             
och som ett frö, vilket innebär att de kan vara okontrollerbara såväl som de kan vara ett viktigt                  
ankare och startpunkt i varumärkesbyggandet (Phillips et al. 2014). Vid utformning av            
varumärkeselement såsom logotyper är det av stor vikt att vara medveten om hur konsumenten              
uppfattar logotypen, och i vilken ordning. Wheeler (2009) menar att en betraktare ser en logotyp               
enligt följande sekvens: form, färg (se 2.5) och innehåll. Formen är det som sätter första               
intrycket och behöver inte läsas för att uppfattas, likaså färgen som kan trigga igång känslor och                
associationer. Det sista betraktaren ser är innehållet såsom text och små detaljer.  

Formgivning av en logotyp kan komma att bygga på den typografiska utforskningen. Wheeler             
(2009) menar att de mest framgångsrika logotyperna är de som genomgått en noggrann             
utforskning av typografi (se 2.4) i processen. Detta innebär att en designer ska ta med varje liten                 
bokstav, och dess form i beräkning samt hur de samspelar med varandra.  

Keller et al. (2012) menar att varumärkeselement såsom logotyp kan utformas på ett sådant sätt               
att de förstärker varumärkesvärdet så mycket som möjligt. Genom att presentera varumärket hos             
konsumenten och låta det registreras i konsumentens medvetande skapas en bra grund för vidare              
utveckling. Genom att skapa en logotyp som stämmer överens med konsumentens associationer            
av varumärket förstärks varumärkesmedvetenheten. Keller et al. (2012) presenterar också sex           
kriterier som är värdefulla att utgå från vid formgivning av varumärkeselement såsom logotyp.             
Dessa sex kriterier är Minnesvärdhet (eng. memorability), vilket innebär att logotypen ska vara             
enkel att komma ihåg och känna igen. Meningsfullhet (eng. meaningfulness), vilket innebär att             
logotypen ska ha betydelse för produkten/tjänstens syfte. Älskvärdhet (eng. likeablity), betyder           
att logotypen inte enbart behöver relatera till produkten/tjänsten utan kan även vara stark och              
tilltalande i sig själv. Överförbarhet (eng. transferability), innebär att logotypen ska kunna            
anpassas på flera produkter/tjänster än bara en. Den ska även kunna gå att applicera över               
geografiska och kulturella gränser. Det femte kriteriet är Anpassningsbarhet (eng. adaptability)           
och betyder att logotypen ska vara anpassningsbar och fungera dynamiskt över tid. Det sista              
kriteriet är Skyddsbarhet (eng. protectability) och innebär att logotypen ska vara skyddad och             
kunna försvaras. Genom att tillämpa dessa sex kriterier och kombinera dessa ökar möjligheterna             
till ett högt varumärkesvärde. (Keller et al. 2012) 

Genom att analysera hur logotyper är uppbyggda menar Adîr, Adîr och Pascu (2012) att det är                
möjligt att kategorisera dem i tre övergripande kategorier. Den första kategorin är ikonisk eller              
symbolisk logotyp där logotypen är representerad av ett emblem, en symbol, tecken eller objekt.              
En logotyp av det ikoniska/symboliska slaget innehåller ofta grafik, något som kan registreras             
mentalt, processat, förklarat och förstått. Den andra kategorin är textdefinierad logotyp där            
logotypen består av bokstäver eller siffror , dessa logotyper är ofta skrivna i ett skriptliknande               
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teckensnitt. Den tredje och sista kategorin är mixad logotyp där en symbol och text kombineras.               
(Adîr et al. 2012) 

Formen på logotyper kan variera men kategoriseras ofta in i runda och kantiga former eller en                
kombination av dem båda. Runda former saknar skarpa vinklar (såsom en oval eller cirkel);              
kantiga former består av raka linjer och skarpa hörn (triangel eller kvadrat). I nutida forskning               
anses runda former aktivera en “mjuk” association och kantiga former skapar en “hård”             
association. Vilket också har stöd och grund i psykologisk forskning. Kantiga former kan också              
ses som mer attraktiva för individer med individualistiskt tänkande, och runda former mer             
attraktiva för individer som har ett större behov av andra individer. Från dessa aspekter att döma                
är det möjligt att förvänta sig att en person upplever en mjuk känsla när de ser en logotyp i                   
runda former snarare än en med kantiga former. Genom runda former kan företaget också              
upplevas som mer värnande om sina konsumenter, vilket är en viktig faktor i bedömningen av               
servicens kvalitet. (Yuwei, Gorn, Galli & Chattopadhyay, 2016) 

När en logotyp presenteras som en del i en annons är det av vikt att logotypen talar samma språk                   
som annonsen. Därför är det viktigt att den annonserade produkten, attribut och logotypens form              
upplevs konsekventa mot konsument. I och med att, likväl annonsen, en logotyp består av flera               
olika delar såsom form, teckensnitt och färg är det betydande att varje stimuli och visuellt               
element är kommunicerat (Yuwei et al. 2016). En förenlighet mellan de visuella elementen i en               
logotyp är också essentiella för den semantiska och visuella grunden och för att lättare kunna               
uppfattas av mottagaren (Salgado-Montejo et al. 2014).  

2.4 Typografi 
En annan viktig del i utformningen av en visuell identitet är valet av typografi, både i logotyp                 
och i övriga budskap. Typografi, innefattande val av teckensnitt, storlek och avstånd, är ett              
nödvändigt visuellt element för en logotyp. Det är också den delen som är enklast att kontrollera                
vid uttryck av den visuella identiteten (Phillips et al. 2014). Teckensnittet är också den del i en                 
logotyp som är väsentlig för kommunikationen då det kan ha gynnsamt eller mindre gynnsamt              
inflytande på konsumenten. Det är också en del i att stärka värdet av varumärket. Ju mer                
omtyckt det använda teckensnittet är av konsumenten, desto bättre attityd har konsumenterna            
mot logotypen. (Foroudi et al. 2014) 

En logotyps teckensnitt kan ses som kopplingen mellan handstil och personlighetsdrag. Det            
sätter den unika prägeln på varumärket och ger det personlighet. Men det är inte bara               
teckensnittet som sätter prägel, utan även teckensnittets skärning som spelar roll. Ett teckensnitt             
i kursiv skärning kan enligt Zaichkowsky (2010) associeras med aktivitet och framfart medan             
ett teckensnitt i fet skärning kan associeras med potens. Men det är då av största vikt att ordet                  
som presenteras har något med associationen att göra, exempelvis att ordet “snabb” skrivs med              
kursiva bokstäver och ordet “stark” skrivs med feta bokstäver. Detta ger också en snabbare              
responstid hos läsaren än om ordet saknar association till skärningen. Vid val av teckensnitt är               
det också viktigt att det matchar företagets identitet, om företaget är innovativt eller traditionellt,              
vilken typ av produkt företaget säljer och vilket budskap företaget vill sända ut. Förutom val av                
teckensnitt för logotypen är det viktigt för företag att tillämpa ett konsekvent användande av              
teckensnitt i all marknadsföring, korrespondens och identitet. (Zaichkowsky, 2010) 
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Vid utformning av en logotyp ska formen i typografin noga undersökas och utforskas för att nå                
ett tillfredsställande resultat. Inte bara typen av teckensnitt ska utforskas men framför allt de              
grundläggande delarna som storlek, versaler och gemener. Genom att ha en säregen typografi             
effektiviseras uppfattningen och igenkänningen av varumärket vilket innebär att det ligger           
närmare till hands hos konsumenter. (Wheeler, 2009)  

2.5 Färg 
För att kunna utforma en logotyp och visuell identitet krävs en förståelse kring färg och vad färg                 
kan innebära för kommunikationen av ett varumärke i livsstilsbranschen. Enligt Foroudi et al.             
(2014) sägs färg vara ett element i den visuella identiteten som kommunicerar företagets             
position. Färg används främst vid att framhäva information och är effektivt vid motivering av              
individers reaktioner. Färg är ett medium i kommunikation, och genom det en viktig del i               
varumärkning och logotyper; färg framkallar känslor, uttrycker personlighet, påverkar         
konsumentens uppfattning och beteende samt hjälper företag eller organisationer att positionera           
sig och differentiera sig. (Foroudi et al. 2014) 

Enligt en studie av Hynes (2009) blir specifika attribut förknippade med olika färger, och olika               
färgtemperaturer. Färger kan delas in enligt temperatur i två huvudkategorier, varma och kalla             
färger. Genom att använda varma och “chockerande” färger i en logotyp är det möjligt att               
förvåna och sticka ut men då är det också viktigt att det följer varumärkets riktlinjer och övriga                 
visuella attribut. Färger som svart, vit och grå har starka konnotationer och associationer som              
fungerar effektivt vid kommunicering av vissa företags identiteter (Hynes, 2009). Varma färger            
såsom röd, orange och gul har en förmåga att aktivera mer aktiva känslor, såsom ilska och                
passion. Kalla färger såsom grön och blå har istället förmåga att associeras med komfort och               
harmoni. Svart anses ha förmåga att associeras med dåliga, starka och inaktiva känslor men              
anses också vara kraftfull och mäktig (Clarke, 2007).  

Vid formgivning med färg är det viktigt att överväga känslor och associationer som resultat av               
färgen. Precis som med form och typografi är det viktigt att färgen talar om varumärket på tänkt                 
sätt och att färgen är en del i associationen med varumärket. Färg kan ha funktionen att särskilja                 
men den kan också ha funktionen att föra samman och likna. Viktigt att tänka på är också att                  
färgen ska vara en del i positioneringen av varumärket och inte särskilja varumärket för mycket               
från den tänkta målgruppen. (Wheeler, 2009)  
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3 Metod 

Följande kapitel ämnar att skapa förståelse för studiens genomförande. Då forskningsfrågan 
syftar till att undersöka hur något skulle kunna vara kommer metoden forskning genom design 
användas. Vid forskning genom design utforskas nya lösningar och alternativa möjligheter 
(Designfakulteten, 2015).  

3.1 Inledande studie 
Då forskningen kommer att tillämpa ett specifikt företag som fallstudie behövs en undersökning 
kring företagets nuvarande visuella position. Under den inledande studien görs därför research 
kring Bruce som företag och som varumärke, hur de idag positionerar sig visuellt jämfört med 
konkurrenter och hur de vill positionera sig i framtiden. En kvalitativ semistrukturerad intervju 
kommer att användas som metod för datainsamlingen för att få personliga och nyanserade 
svar om och runt varumärket Bruce. Intervjun kommer att genomföras med en representant från 
Bruce (Se bilaga 1).  

Genom en kvalitativ intervju ges en utgångspunkt för upptäckt och förståelse om ämnet som 
behandlas. Kvalitativa intervjuer ger också en mer djupgående förståelse och detaljerad 
undersökning som vid andra metoder inte ges. Intervjun genomförs genom ett personligt samtal 
i en naturlig miljö för intervjupersonen, där svaren därför blir kvalitativa och relevanta för 
forskningen. Kvalitativa metoder ger också utrymme för information utanför förbestämda frågor 
och därför en helhetsbild över undersökningen (Creswell, 2014). Den kvalitativa intervju som 
kommer att utföras är av semistrukturerad variant. Det innebär att forskaren snarare väljer teman 
än specifika frågor som ska beröras under intervjun, detta skapar en större svarsfrihet och 
utrymme för nyanser och viktig information som annars kan förbigå (Patel & Davidson, 2011).  

3.2 Designprocess 
Här sker designarbetet med Bruce’s visuella identitet. Designprocessen kan delas in i faser, 
såsom inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas & definitionsfas samt 
värderingsprocess. Faserna är inspirerade av Aspelunds (2006) designprocess men 
modifierad för det specifika syftet av studien. I och med att forskningen tillämpar en 
fallstudie bygger inspiration och koncept på förstudien och vissa designbeslut grundas i 
fallstudiens värderingar. Mer djupgående om vad varje fas innebär beskrivs nedan. 
Modifieringar av ordningen för de olika faser har gjorts för att processen ska vara mer 
applicerbar på kandidatarbetet.  

Designprocessen inleds med en inspirationsfas där syftet är att finna underlag för att inleda 
och driva kreativiteten framåt. Följt av inspirationsfasen sker en identifikationsfas där fokus 
ligger på att utforska och definiera projektet. I identifikationsfasen skapas syftet för 
projektet och beslut tas om vilka begränsningar som bör avvägas. Ordningen på dessa två faser 
har ändrats då det ansågs mer relevant att genomföra identifikationsfasen i arbetets inledande 
studie. Detta för att skapa ett underlag och en begränsning på det kreativa arbetet applicerat på 
fallstudien.  
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Den tredje fasen är konceptfasen där syftet är att utforska och tillämpa olika koncept för 
designen. Aspelund (2006) menar ett en undersökningsfas ska genomföras innan 
definitionsfasen men i och med att följande arbete ska innefatta en värdering som inte nämns i 
Aspelunds (2006) process har författaren istället valt att genomföra en värderingsprocess istället

för undersökningsfas (se kap. 5) och placerat den sist i designprocessen för att bättre passa 
den aktuella fallstudien och rapportens syfte. Konceptfasen och definitionsfasen har valts att 
slås ihop för att tillämpa det specifika syftet och för att kunna ha en snabb och 
produktiv designprocess.  

3.3 Värderingsprocess 
I designprocessen kommer ett antal designförslag tas fram, dessa förslag ska senare värderas av 
potentiella användare. I värderingsprocessen kommer kvantitativa formulär att skickas ut till 
och genomföras av potentiella användare. I detta fallet är de potentiella användarna ägare av 
någon form av träningsmedlemskap i Stockholm. Respondenterna tillhör den tänkta 
målgruppen och anses därför relevanta och värdefulla i värderingsprocessen. I och med att ett 
antal designförslag tas fram i designprocessen byggda på Bruce’s värderingar och 
preferenser skapar värderingsprocessen en möjlighet att bedöma huruvida varumärket 
uppfattas önskvärt hos konsument. De kvantitativa formulären kommer att ge en ytlig 
uppfattning om logotyperna och hur dessa överensstämmer med värdeord och preferenser. 

De kvantitativa formulär som kommer att användas är baserade på Creswells (2014) 
teorier kring kvantitativa metoder vid insamling, analys och tolkning av data. Kvantitativa 
metoder är vanligtvis uppbyggda kring formulär eller fler och inte djupdykande intervjuer. 
Datan samlas ofta in med hjälp av verktyg som kan analysera och få fram statistik för att det 
sedan ska vara möjligt att tolka och se trender i data. Genom att använda kvantitativa 
metoder ges en helhetsbild med hjälp av ett flertal respondenter (Creswell, 2014). De 
kvantitativa metoderna gör det möjligt att få ett resultat på ytan från ett brett spektra av 
respondenter vilket behövs då varumärket är tänkt att rikta sig mot en bred målgrupp och 
kunna tilltala konsumenten på en personlig nivå.  

3.4 Analys 
Resultatet av värderingen kommer att vara data i form av tabeller och diagram vilka 
ska analyseras för att få fram en slutsats. För att analysera datan från formulären kommer 
den att ställas mot det aktuella företagets värderingar och preferenser som kommer att 
undersökas närmare i inspirationsfasen. Analysen kommer därmed att göras utefter 
hur väl datan överensstämmer med inspirationsfas och inledande studie. För att analysera 
datan från den kvantitativa insamlingen kommer kodning, strukturering och 
sammanställning att tillämpas (Radley, 2011). Svaren från värderingen kodas med hjälp av 
gemensamma nämnare för att kunna se trender och mönster i svaren. Steget därefter blir att 
sammanställa dem med hjälp av korta förklarande texter, samt en statistisk analys som 
ger ett mer korrekt resultat av datainsamlingen. För den statistiska analysen kommer 
ett Friedman-test att användas. Friedman-testet används för att undersöka skillnader mellan 
grupper när den beroende variabeln som mäts är ett ordinaltal, alltså när datan består av 
resultat från en ranking vilket den kommer att göra i och med enkätsvaren. Friedman-testet 
kommer att rapporteras med hjälp av ett PostHoc-test där varje variabel jämförs mot 
varandra för att visa var skillnaden ligger (Laerd Statistics, 2017).  
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4 Genomförande 

4.1 Identifikationsfas (inledande studie)  
Inledningsvis genomfördes en studie i form av en semistrukturerad intervju (se Bilaga 1) med 
en representant från Bruce. Den inledande studien resulterade i en problemformulering vilket i 
sin tur mynnade ut i forskningens syfte och frågeställning. Under intervjun togs information 
kring företaget och varumärket fram vilket skapade en grund för vilket den önskade 
varumärkesidentiteten kan utformas från.  

4.1.1 Bruce 
Företaget Bruce är ett Stockholmsbaserat företag som startades för ca 1,5 år sedan. Bruce har 
lanserat en IT-lösning i form av en applikation. Applikationen fungerar som ett elektroniskt 
medlemskap för 70 stycken och ständigt ökande träningsanläggningar i Stockholm och 
Göteborg. Genom att användaren erbjuds ett universellt medlemskap för ett stort antal 
träningsanläggningar förenklas bokningar samt användarens möjlighet till träning och valfrihet 
av träning ökar. Grundidén bygger på att användaren ska kunna göra utföra vilken träning hen 
än vill oavsett om det är gym, yoga, simning, dans eller annat.  (Bruce, 2016)  

4.1.2 Värden 
Bruce’s manifest (se bilaga 1) och värderingar bygger på att varje människa ska kunna variera 
sig och få nya erfarenheter. Att utmana dagliga rutiner och invanda mönster för att prova på nya 
saker och hämta energi på nya arenor. För att användaren ska hitta ny energi, bli starkare och 
lyckligare med en ny typ av valfrihet. (Bruce, 2016)  

4.1.3 Bruce’s nuvarande identitet 
Företaget Bruce har idag en logotyp i form av ett versalt “B” (se figur 1), en hemsida och en 
applikation (se figur 2) baserade på de visuella element företaget i nuläget har. 
Representanten från företaget önskar att varumärket Bruce ska bli ett verb för träning och att 
dess användare ska vilja identifiera sig med varumärket som en del av deras livsstil. 
Problemet idag ligger i att Bruce saknar ett grundligt varumärkesarbete i form av tydliga 
visuella element vilket innefattar en uppdatering av logotyp, grafiska element, typografi och 
konsekvent användande av dessa. (Bruce, 2016)  

Figur 1. Nuvarande logotyp, Bruce 
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Figur 2. Startsida applikation, Bruce 

4.1.4 Inspiration 
Enligt representanten strävar företaget efter en visuell lösning som innefattar 
marknadsföring, strategi samt varumärkesbyggande användning av visuella element. Företaget 
Bruce inspireras bland annat av andra företag inom och utanför träningsbranschen såsom 
Nike, Equinox och Uber (se bilaga 1). (Bruce, 2016)  

4.1.5 Sammanfattning identifikationsfas 
I nämnd fas har varumärket i fråga identifierats och det kan fås en bild av hur de är idag och 
avsaknaden av tydlig inriktning, samt hur de vill uppfattas framöver. Bruce vill uppfattas 
självklara, moderna och trendiga. I och med att företaget vill bli ett verb för träning och ha så 
pass stor influens på konsumentens livsstil krävs det att vissa aspekter tas i beaktning (2.1). 
Dessa aspekter är bland annat de kriterier som nämns kring livsstilsvarumärken och deras roll 
vid varumärkesbyggandet. I nästa fas, inspirationsfasen, kommer inspiration och önskad 
position att undersökas för ytterligare grund till designen och för att utforska varumärkets 
personlighet och visuella associationer. De visuella associationer kommer senare att leda in på 
emotionella associationer som ligger till stor grund för livsstilsvarumärken (2.1).  

4.2 Inspirationsfas 
Inspirationsfasen inleddes med framtagande av moodboard och styleboard för att kommunicera 
varumärket tänkta position visuellt. Därefter gjordes en brainstorming med fokus på värdeord 
och associationer med Bruce och företagets tjänst. Brainstormingen mynnade senare ut i 
riktlinjer och koncept för designen.  
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4.2.1 Moodboard och styleboard 
En moodboard och styleboard togs fram för att sätta en tonalitet och position baserade på               
informationen från den inledande studien. Moodboarden är skapad för att kommunicera värden,            
manifest, känslor och associationer för Bruce och ska fungera som en plattform för det              
känslomässiga varumärkesvärdet. Bilderna i moodboarden är hämtade från nämnda varumärken          
i den inledande studien då Bruce vill positionera sig i samma segment som dem visuellt.               
Bilderna kommunicerar sport, rörelse, aktivitet, driv, engagemang, målsättning och         
beslutsamhet. Texten på moodboarden är hämtad från Bruce’s eget manifest och ska fungera             
som ytterligare en plattform för den känslomässiga vikten hos Bruce som varumärke.  

Styleboarden visar hur Bruce vill positionera sig visuellt och grafisk utan vidare emotionell             
inverkan. Styleboarden är baserad på information från den inledande studien och inspiration            
hämtad från hur bland annat Nike, Uber och Equinox använder sig av färger och former, såsom                
symboler och ordbilder. Färgerna representerar en neutral färgskala med gråa nyanser i            
kombination med material som stål och betong för en hårt och industriellt uttryck. Genom att               
använda sig av färger som svart, vitt och grått ges konnotationer till styrka och makt (2.5) vilket                 
överensstämmer med de visuella associationerna från moodboarden. Logotyperna som finns          
med på styleboarden har ordbilder med stilrena, tydliga uttryck i versala bokstäver med diskret              
särprägel som rundade kanter och utskärningar i exempelvis “O” i Equinox logotyp. Både             
moodboard och styleboard blev godkända av Bruce innan nästkommande fas inleddes för att             
författare och kund skulle ha överensstämmande uppfattning kring det önskade visuella           
uttrycket.  

Figur 3. Moodboard (Nike och Equinox) 
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Figur 4. Styleboard (Nike, Uber och Equinox) 

4.2.2 Brainstorming 
Nästa steg i inspirationsfasen var brainstorming med fokus på associationer till varumärket.            
Associationerna skrevs först ned analogt på papper och sammanställdes i en tabell (se tabell 1)               
för att sedan uppdelas utifrån typ av association. De typer av associationer som användes vid               
uppdelningen var visuella (se tabell 2), övriga (se tabell 3) och identifierande associationer (se              
tabell 4) med fokus på livsstil. Tabell 2 syftar därför till att vara ett underlag för formgivningen i                  
nästkommande fas och tabell 3 och 4 syftar till att förstärka uppfattning, position och              
känslomässig association av varumärket som blir ett mentalt hjälpmedel vid konceptfasen. 

Aktiv Sport Linjär Rak Tydlig Stilren 

Skandinavisk Svart Mörkgrå Modern Teknologi Gym 

Betong Stål Industri Framtiden Sans-serif Hårda 
former 

Kantigt Neutralt Rörelse Dynamisk Anagram Formbar 

Distinkt Hållbar Framåtdriv Urban Storstad Stadspuls 

New York Asfalt High-End Puls Tung Exklusiv 

Tabell 1. Sammanställning av brainstorming 
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Linjär Rak Stilren Tydlig Skandinavisk Svart 

Mörkgrå Modern Sans-serif Hårda 
former 

Kantigt Anagram 

Rörelse Formbar Neutralt Tung Distinkt 

Tabell 2. Visuella associationer 

Aktiv Sport Teknologi Gym Betong Stål 

Industri Framtiden Dynamisk Hållbar Storstad Urban 

Stadspuls New York Asfalt Puls 

Tabell 3. Övriga associationer 

High-End Exklusiv Framåtdriv 

Tabell 4. Identifierande associationer - livsstil 

4.2.3 Värdeord 
Utifrån brainstormingens resultat kunde ett antal värdeord tas fram med fokus på det visuella              
uttrycket för underlag till formgivningen. De visuella associationerna sammanställdes och          
konkretiserades för att få fram värdeord som ansågs vara av vikt för nästkommande fas.              
Värdeorden som togs fram överensstämmer också med informationen i den inledande studien            
vilken innebar inspiration från nuvarande logotyp och inspirerande livsstilsvarumärken såsom          
Nike, Uber och Equinox, samt hur de använder sig av varumärkeselement. De värdeord som              
kommer att användas vid formgivningen är mer specifikt rörelse, modern och hårda former.             
Genom dessa tre värdeord är det möjligt för formgivaren att uppfylla kundens, Bruces,             
önskemål och egna associationer.  

4.2.4 Sammanfattning inspirationsfas 
I inspirationsfasen har inspiration, både visuell, fysisk och emotionell utforskats för att senare             
ligga till grund för nästkommande faser. Genom en moodboard och styleboard har de             
emotionella associationerna och visuella riktlinjerna tagits fram. Dessa har också fått stöd från             
en brainstorming där fokus låg på visuella, fysiska och identifierande associationer.           
Associationerna från brainstormingen mynnande senare ut i tre värdeord som också fungerar            
som grund för nästkommande faser.  

4.3 Koncept- och definitionsfas 
Utifrån identifikationsfas i form av inledande studie, och inspirationsfas har en grund skapats             
för påbörjandet av skissarbetet. Skissarbetet inleddes med sökningar för att finna inspiration (se             
figur 5) för olika varianter av logotyp som alla stämde in på de framtagna värdeorden. Efter det                 
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inleddes skissprocessen med digitala skisser (se Bilaga 2) på konceptnivå för en förståelse kring              
form och helhet. Anledningen till att analoga skisser valdes bort var på grund av författarens               
arbetssätt. Författaren ansåg inte att analoga skisser var en nödvändig del i skissarbetet då              
utforskandet kom mer naturligt i den digitala formen. Då formgivning av en logotyp till stor del                
kan komma att bygga på den typografiska utforskningen (2.4) inleddes skissarbetet med            
utforskning av olika teckensnitt som överensstämde med de tre värdeorden. Det valdes att arbeta              
med starka och fyrkantiga teckensnitt (se Bilaga 2) som förmedlade en hård känsla (2.4) för att                
kunna bygga former utefter dessa. Tidigt i processen gjordes valet att fortsätta utforskningen av              
form med endast ett teckensnitt, detta för att begränsa typografin men också för att komma               
vidare i designprocessen. Teckensnittet som valdes var Gotham Bold som är en fet skärning av               
ett populärt teckensnitt som i många fall representerat styrka och urbanism (Typography, 2017).             
Att välja ett välkänt teckensnitt kan motiveras i att ju mer omtyckt ett teckensnitt är av                
konsumenten, desto bättre attityd kan konsumenten ha mot logotypen och varumärket (2.4). De             
digitala skisserna som utforskades därefter är resultat av de framtagna värdeorden samt den             
information från den inledande studien som nämns i tidigare kapitel (4.2.3). Utifrån dessa             
skisser utforskades vidare olika alternativ och lösningar där ett antal skisser senare valdes ut              
utifrån författarens åsikter, preferenser och koppling till värdeorden, för fortsatt arbete innan            
avstämning med Bruce. I definitionsfasen kontaktades Bruce där de fick tycka till och välja ut               
tre alternativ baserat på deras värderingar och åsikter. Dessa tre alternativ utvecklades sedan             
ytterligare och blev slutgiltiga designförslag inför värderingsprocessen.  

4.3.1 Konceptfasen 
Som tidigare nämnt inleddes konceptfasen med inspirationssökning (se figur 5) och digitalt            
skissarbete. Skisserna och utforskningen baserades på de tre värdeorden; rörelse, modern och            
hårda former. Dessa tre ord i kombination fick utgöra en grund för utforskningen till en början                
där ett flertal olika alternativ utforskades (se Bilaga 2). Alternativen bestod av ordbilder såsom              
symboler som kunde kopplas till värdeorden och fallstudiens varumärke, Bruce. Då Bruce            
vänder sig till en bred målgrupp och inte har en specifik nisch (se 4.1) har det funnits                 
svårigheter i att skapa en symbol eller ordbild som representerar företaget konkret och bildligt.              
Att skapa en logotyp som har en tydlig överförbarhet och anpassningsbarhet över geografiska             
och kulturella gränser är därför en viktig aspekt att ta i beräkning vid utforskningen (2.3). Det                
har därför valts att arbeta mer med ordbilden och bokstäver i namnet, i form av symboliska                
logotyper för att ta fram ett förslag till logotyp som kan fungera över dessa gränser. Att det har                  
arbetats fram en symbolisk logotyp är dock inte uteslutande för möjligheten till en kombinerad              
eller textdefinierad logotyp. Dessa olika typer av logotyper skulle istället kunna komplementera            
varandra för att skapa en större grafisk helhet. De logotyper som har arbetats fram hör också                
hemma inom både de symboliska, textdefinierade och kombinerade kategorierna (2.3).  
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Figur 5. Inspiration baserat på värdeord 

Efter utforskning av ett antal förslag avstannade designprocessen på grund av brist på             
inspiration och tydlig riktning för vidare arbete. Då utforskningen av logotyper som            
kombinerade de tre värdeorden nådde en punkt utan utveckling bestämdes det istället att             
fokusera på två av orden i taget, ordkombinationerna som valdes var; rörelse + hårda former               
och modern + hårda former. De koncept som utforskades vidare, gav ytterligare grund i              
skissarbetet.  

4.3.2 Definitionsfasen 
Definitionsfasens resultat byggde på den grund som konceptfasen utgjorde i form av skisser och              
utforskande av koncept. Definitionsfasen inleddes med att samtliga skisser undersöktes av           
författaren och 12 skisser (se figur 6) valdes ut för fortsatt definiering och feedback. Urvalet               
gjordes utifrån författarens egna preferenser och hur väl skisserna överensstämde med de valda             
värdeorden. För författaren var det av vikt att samtliga 12 skisser kunde sammankopplas med              
flera eller alla av värdeorden, men att de också var särskiljande från varandra.  

De utvalda skisserna monterades tillsammans med varsitt namn i en fil som skickades över till               
Bruce via mail för ytterligare urval och feedback. Bruce ombads att välja ut tre skisser från de                 
12 förslagen som de ansåg var mest intressanta. Skisserna som valdes ut var endast två då Bruce                 
ansåg att övriga inte tilltalande deras önskemål. De skisser som valdes ut var nr. 2 och nr. 5. Då                   
författaren ansåg att tre skisser var optimalt för den kommande värderingsprocessen valdes            
ytterligare en skiss ut, den tredje skissen valdes ut av författaren baserat på smak och preferens.                
Genom att genomföra värderingsprocessen med tre skisser istället för två ansågs det att             
resultatet skulle bli mer korrekt och en jämförelse lättare skulle kunna göras av respondenterna.              
De skisser som valdes ut för värderingsprocessen var därför nr. 2, nr. 5 samt nr. 7. Anledningen                 
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till att även nummer 7 valdes ut baseras på författarens egna preferenser och åsikt om               
överensstämmande med värdeorden.  

Figur 6. Utvalda skisser som skickades till Bruce 
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Logotyp 2 kommer att hädanefter kallas Logotyp 1, logotyp 5 kommer att kallas Logotyp 2 och                
logotyp 7 kommer att kallas Logotyp 3. Då syftet med rapporten är att undersöka hur en logotyp                 
skulle kunna se ut, med andra ord ett designförslag, ansågs det inte nödvändigt att definiera               
skisserna ytterligare inför värderingsprocessen. Skisserna var digitalt välarbetade och hade          
utforskats väl under konceptfasen vilket utgjorde grunden till beslutet. De skisser som valdes att              
undersökas och värderas hade särskiljande detaljer, men byggde på samma geometriska form,            
svart bakgrund och meningsfullhet (2.3), betydelse för tjänstens syfte (se figur 7).  

Figur 7. Skisser för värderingsprocessen - Logotyp 1, 2 och 3 
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5 Värderingsprocess 

Den första delen av värderingen av logotyperna genomfördes genom att skicka ut formulär till 
målgruppen för studien. I samråd med Bruce skickades formuläret ut till deras medlemmar i 
Stockholm och Göteborg. Sammanlagt fick formuläret 47 respondenter som alla föll inom 
ramen för målgruppen (ägare av ett eller flera träningsmedlemskap).  Kön och ålder var i denna 
studien inte relevant men valdes ändå att ta med som demografisk faktor för att få en ökad 
förståelse för målgruppen. Då studien ämnar att undersöka huruvida målgruppen vill identifiera 
sig med varumärket som en del i hens livsstil (2.1)  spelar det stor roll att samtliga respondenter 
delar en viss gemensam livsstil. I detta fall handlar det om respondenternas intresse för träning 
och mer specifikt möjligheten och intresset för att välja fritt bland olika träningsformer. Nedan 
förklaras vidare om förberedelser, genomförande och sammanställning av de kvantitativa 
formulären.  

Inför värderingen gjordes vissa förberedelser för hur designförslagen skulle presenteras för att 
framställas på ett neutralt sätt. Logotyperna placerades som sig själva, utan kontext eller 
bakgrund, för att inte påverka respondenten i en viss riktning. Formuläret var uppbyggt kring 
fem olika delar där den första delen svarade för demografiska aspekter, såsom kön, ålder och 
hur ofta respondenten tränar på olika träningsanläggningar. Del ett ledde fram till del två där 
logotypförslag 1 presenterades, förslaget visades högst upp följt av tre frågor. Frågorna byggde 
på hur väl logotypen stämde överens med de framtagna värdeorden tillsammans med ytterligare 
två kontrollord (folklig och naturlig )  som inte hade någon koppling till logotyperna. 
Respondenten skulle här värdera logotypen utifrån dessa värdeord på en skala från 1-4, där 1 
innebar “Stämmer inte överens” och 4 innebar “Stämmer helt överens”. Anledningen till att 
välja en skala utan mittpunkt var för att få respondenterna att ta parti åt det ena eller det andra 
hållet, för att få ett mer konkret och nyanserat resultat. Del tre och fyra var uppbyggda på 
samma sätt som del två men presenterade istället logotypförslag 2 och 3. Den avslutande delen i 
formuläret handlade om det generella intrycket hos respondenterna. Samtliga tre logotypförslag 
presenterades och respondenten skulle få svara på frågor kring vilket av förslagen som hen 
föredrog bäst. Resultatet skulle också komma att bli ett svar på om logotypen stämmer överens 
med konsumentens associationer till Bruce som varumärke, vilket därmed skulle innebära en 
förstärkning av varumärkesmedvetenheten (2.3).  

Vid genomförandet av den kvantitativa värderingen skickades formuläret ut till ett urval 
av Bruce’s medlemmar. Urvalet gjordes av Bruce för att begränsa värderingens respondenter. 
Formuläret fanns tillgängligt att svara på under tre dagar. Det totala antal svaranden blev 
47 stycken innan formuläret valdes att stängas för sammanställning av resultatet.  
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6 Resultat och Analys 
 
Data från de kvantitativa formulären sammanställdes i ett excelark för att sedan genomgå en              
statistisk analys. En statistisk analys genomfördes för den data där respondenterna fick ranka             
logotyperna efter de fem värdeorden. Den statistiska analys som tillämpades var ett            
Friedman-test för att visa på skillnader mellan logotypernas ranking. Friedman-testet          
genomfördes med hjälp av en expert som har kunskaper inom statistisk analys. När ranking av               
värdeorden för varje logotyp undersöktes med ett Friedman-test hittades en statistiskt signifikant            

skillnad mellan rankingen av värdeord för logotyp 1, (�2(4)=50,6, p <0,001), logotyp 2            

(�2(4)=77,6, p<0,001) och logotyp 3 (�2(4)=43,8, p<0,001).  
 
Detta innebär att för alla logotyper var rankingen av värdeord statistiskt sett olika, och vidare               
undersökning kunde genomföras för att undersöka vilka värdeord som stämde bäst överens för             
respektive logotyp. Nästa steg var att genomföra ett PostHoc-test för att undersöka var den              
statistiska skillnaden låg mellan värdeorden för varje logotyp. Det test som tillämpades i detta              
steg var ett Wilcoxon PostHoc-test med Bonferroni korrigering. Tabell 5 nedan visar            
medelvärde och standardavvikelsen för respektive värdeord och logotyp. Detta för att påvisa            
skillnaden mellan respondenternas ranking utifrån varje värdeord och logotyp.  
 

 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse värdeord 

 
Logotyp 1 
Mellan alla värdeorden förutom rörelse och modern , och naturlig och folklig finns det statistiskt              
signifikanta (p<0,05) skillnader. Tittar vi på modern och rörelse ser vi att de värdeorden får               
högst ranking och har ingen signifikant skillnad mellan sig, men signifikanta skillnader mot             
övriga värdeord. Därför stämmer Logotyp 1 bäst överens med värdeorden rörelse och modern             
och uppfyller därmed två av tre värdeord. 
 
Logotyp 2 
Mellan alla värdeorden förutom folklig och modern , och naturlig och folklig finns det statistiskt              
signifikanta (p<0,05) skillnader. Tittar vi på hårda former ser vi att det värdeordet får högst               
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ranking och har signifikant skillnad mot övriga värdeord. Därför stämmer Logotyp 2 bäst             
överens med värdeordet hårda former och uppfyller därmed ett av tre värdeord.  
 
Logotyp 3 
Mellan alla värdeorden förutom rörelse och modern , hårda former och modern , samt hårda             
former och rörelse finns det statistiskt signifikanta (p<0,05) skillnader. Tittar vi på rörelse,             
modern och hårda former ser vi att de värdeorden får högst ranking och har signifikant skillnad                
mot övriga värdeord. Därför stämmer logotyp 3 bäst överens med värdeorden hårda former ,             
rörelse och modern  och uppfyller därmed tre av tre värdeord.  
 
För att ytterligare visa rankingen för varje logotyp och värdeord har respondenternas svar             
sammanställts och visualiserats i ett boxplot-diagram. Figur 8 (se nedan) visar rankingen för             
varje logotyp och värdeord där diagrammets olika delar kan förklaras på följande sätt. De              
färgade boxarna representerar hur 50% av respondenterna svarade, den övre kvartilen (de övre             
linjerna) representerar 25% av respondenternas svar och den undre kvartilen (de undre linjerna)             
representerar 25% av respondenternas svar. De små cirklarna i diagrammets över- eller            
nederkant representerar ett litet antal avvikande respondenter. Den horisontella, fetade linjen på            
varje stapel visar medianvärdet. På diagrammets Y-axel kan det avläsas hur respondenterna            
rankade varje logotyp utifrån värdeorden. Svarsskalan var som tidigare nämnt uppdelad från ett             
till fyra där ett översattes till “stämmer inte överens” och fyra till “stämmer helt överens”. På                
diagrammets X-axel kan det avläsas vilken logotyp som rankades, och färgerna representerar            
vilket värdeord som rankades. 

 
Figur 8. Boxplott - ranking av värdeord 
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Genom att visualisera de statistiska skillnaderna mellan svaren i figur 8 är det möjligt att               
tydligare se de signifikanta skillnaderna mellan värdeorden och logotyperna. Precis som i tabell             
5 är det här möjligt att göra analysen att värdeorden modern och rörelse stämmer bäst överens                
på Logotyp 1, att hårda former stämmer bäst överens på Logotyp 2 och att värdeorden modern,                
rörelse och hårda former stämmer bäst överens på Logotyp 3.  

Avseende det generella intrycket av logotyperna var Logotyp 1 det förslag som var mest              
omtyckt, oberoende av värdeorden. 35 av 47 respondenter ansåg att någon av de tre logotyperna               
tilltalade dem, och 16 av 35 respondenter svarade Logotyp 1 som deras favorit (se figur 9). En                 
intressant aspekt är att den logotyp som var de flesta av respondenternas favorit, inte var den                
som stämde bäst överens med de framtagna värdeorden. Detta skulle kunna bero på att Bruce               
vänder sig till en bred målgrupp med olika intressen och behov inom träning, vilket också               
medför till vitt skilda preferenser och åsikter gällande utseende och form. Bruce som varumärke              
vill visuellt bli förknippat med de framtagna värdeorden och resultatet talar om att Logotyp 3 är                
den logotyp som stämmer bäst överens med samtliga, oavsett respondenternas tycke och smak.  

Figur 9. “Vilken är din favorit?” - avseende Logotyp 1, 2 och 3 
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7 Slutsats 

Studien visar att en logotyp för ett livsstilsföretag kan utformas på många olika vis för att tilltala 
en konsument med en aktiv livsstil, beroende på konsumentens egna preferenser och åsikter, 
oavsett företagets. Vad som dock kräver stor noggrannhet och insikt är värdet i att använda sig 
av värdeord för att nå sin målgrupp på önskvärt vis. Genom att ta fram värdeord som beskriver 
företagets tonalitet och stil tidigt i designprocessen har det varit möjligt att ta fram en 
personlighet som konsumenterna ska vilja identifiera sig med. Värdeorden togs fram för att till 
stor del ligga till grund för designarbetet men har också varit grundbulten i värdering och 
analysering. Genom en statistisk analys av data från värderingen kunde det ses att en av tre 
logotyp stämde överens med samtliga framtagna värdeord och var därmed den design som 
stämmer bäst överens med företagets värdeord och preferenser. Detta även om företaget själva 
inte hade valt den designen. Den logotyp som stämde bäst överens med samtliga värdeord var 
en logotyp som utstrålade såväl rörelse, modern  och hårda former.  

Den generella uppfattningen kring logotyperna visade att en annan logotyp, än den som stämde 
bäst överens med värdeorden, var mest omtyckt av en stor del av målgruppen. Detta kan ses 
som ett resultat av en bred målgrupp med olika intressen och behov inom träning, där 
uppfattningen kring utseende och form inte är delad. Hade företagets målgrupp haft samma 
åsikter och preferenser som dess representant hade viljan att identifiera sig med varumärket 
varit större, och den design som stämmer bäst överens med värdeorden hade antagligen varit 
den design som ansetts vara favorit av flest respondenter. Observera dock att data kring generell 
uppfattning inte har blivit statistiskt analyserad och är därför inte hundraprocentigt korrekt. 
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8 Diskussion 
 
8.1 Teoretiskt ramverk 
Vid undersökning av tidigare studier i ämnet om livsstilsvarumärken hittades inte den mängd             
som författaren hade hoppats på. Istället fick generell forskning kring logotyper,           
varumärkesidentitet, typografi och färg tillämpas för att få en förståelse kring sammanhanget.            
Inom området “varumärken för livsstilsföretag” finns därför ett intressant behov. Forskning           
kring hur varumärken samverkar med konsumenter rör sig inom områden som           
varumärkesstrategi men skulle vara intressant att dessutom applicera inom delar som           
formgivning. Att författaren fick tillämpa generella studier för arbetet kan ses som både för och               
nackdelar. Fördelar i och med att spelrummet och kreativiteten för livsstilsvarumärken blev            
större, nackdelar för att det fanns litet att utgå från vid designbeslut.  
 
8.2 Metod 
Metoden har under arbetets gång modifierats och utvecklats för att passa syftet med studien.              
Genom att inspireras av Aspelunds designprocess (3.2) istället för att tillämpa den, har             
författaren lyckats skapa en struktur där varje del fyller ett syfte och betyder något för               
forskningens fortskridning framåt. Genom att modifiera strukturen och placera in egna delar i             
designprocessen har utrymmet för felmarginaler också ökat. Det har alltså funnits utrymme för             
att ändra strukturen och välja bort delar som inte ansetts relevanta vid behov, under arbetets               
gång. Genom att låta den inledande studien spela rollen som identifikationsfas gjordes också             
processen mer effektiv och fokuserad.  
 
Angående värderingen var den ursprungliga idén att tillämpa både kvantitativa och kvalitativa            
metoder för att få fram ett såväl generellt som detaljerat resultat. På grund av tidsbrist valdes det                 
senare att enbart fokusera på en kvantitativ metod då författaren hoppades att det skulle ge ett                
tillräckligt tydligt resultat för fortsatt analys. Om det nu i efterhand hade varit önskvärt att               
dessutom genomföra kvalitativa metoder kan diskuteras. Det kan inte sägas med säkerhet om             
det hade gett mer tydliga riktningar för analysen, men hade kunnat genomföras för att få               
ytterligare data att bygga analysen på. I och med beslutet om att välja bort de kvalitativa                
metoderna i värderingen bestämdes det att genomföras en statistisk analys på data för att få ett                
mer statistiskt korrekt svar. Att välja en statistisk analys som analysform var enligt författaren              
ett bra beslut som höjde studiens resultat ytterligare.  
 
8.3 Genomförande 
Designprocessens olika delar var, som tidigare nämnt, väl anpassade till studiens syfte och varje              
del spelade en viktig roll i utvecklingen framåt. Något som dock fick processen att vara mindre                
effektiv var kontakten med företaget då det kunde ta flera veckor utan svar och godkännande               
från dem. I och med en grundlig inledande studie fanns det dock preferenser och värden som var                 
möjliga att arbeta utifrån i stor utsträckning. Godkännande från företaget var dock något som              
var essentiellt för arbetets utveckling oavsett tidigare preferenser. Dålig kontakt med företaget            
gjorde därför att designprocessen tog längre tid än förväntat och graden av utforskning blev inte               
tillnärmelsevis så stor som planerat. Varför svar från företaget dröjde eller uteblev berodde på              
resor och prioriteringar från företaget som det fanns liten möjlighet att styra över. I efterhand               
finns det en önskan om en närmare och mer regelbunden kontakt med företaget då en bättre                
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kommunikation kring designbeslut och preferenser hade underlättat och troligtvis förbättrat          
designprocessen genom fler riktlinjer och tid för vidare utforskning.  
 
8.4 Värderingsprocess 
Som tidigare nämnt modifierades metoderna för värderingsprocessen i efterhand på grund av            
tidsbrist. Det valdes att bara genomföra kvantitativa undersökningar istället för både kvantitativa            
och kvalitativa. I och med att den kvantitativa undersökningen besvarades av 47 respondenter,             
som alla var företagets kunder, lyckades resultatet bli tillräckligt tydligt för att sammanställas             
och analyseras. Hade resultatet från formulären istället blivit otydligt och vagt hade kvalitativa             
intervjuer varit nödvändiga för analys och slutsats. Att ta beslutet att enbart använda den              
kvantitativa datan var tidsbesparande och effektivt då ett svar behövde fås fram för utveckling i               
arbetet.  
 
Värderingsprocessen genomfördes som sagt med 47 respondenter, som alla var kunder till            
företaget. Genom att företaget ställde upp och deras kunder kunde användas som respondenter             
blev resultatet optimalt för syftet och utgjorde därmed en stor fördel. Om detta inte varit möjligt                
hade en annan grupp människor fått väljas ut som respondenter och hade med stor sannolikhet               
inte varit den direkta målgruppen, med tidsbrist i beaktning. Respondenterna värderade tre            
logotypförslag utifrån värdeord, varav två logotyper valdes ut av företaget och en logotyp valdes              
ut av författaren. Om företaget hade varit mer angelägna och informerade om den akademiska              
delen i samarbetet hade de kunnat valt ut ett tredje förslag för att få en mer nyanserad                 
värderingen. Då de bara ansåg att två av 12 förslag var tilltalande valde författaren ut ett tredje                 
förslag som ansågs stämma överens med värdeorden. Detta ses nu i efterhand som en fördel då                
inget av företagets valda förslag ansågs stämma lika väl överens med värdeorden som det tredje.  
 
I de kvantitativa formulären presenterades inte bara de framtagna värdeorden utan också två             
kontrollord (folklig och naturlig) för att testa respondenternas uppfattningsförmåga.         
Kontrollorden valdes av författaren och tanken med dem var att vara inaktuella men ändå inte               
irrelevanta för designförslagen för att tydligt avslöjas som kontrollord. I resultatet från            
formulären kunde det dock ses att ett av kontrollorden fick bra ranking för en logotyp, vilket                
inte var förväntat. Dock var resterande resultat tillräckligt tydliga för att en analys senare skulle               
kunna genomföras. Det kan därför diskuteras om andra kontrollord hade passat bättre för ett              
ännu tydligare resultat eller om de valda kontrollorden gjorde det arbete de skulle och påverkade               
respondenterna på önskvärt sätt.  
 
Vidare kan det diskuteras huruvida upplägget i formuläret påverkade svaren, om ordningen på             
hur logotyperna presenterades spelade roll eller om logotyperna bör ha monterats i ett             
sammanhang för att få annorlunda svar. Det resultat som uppstod var dock tillfredsställande för              
vidare arbete och för att besvara syftet på ett önskvärt sätt.  
 
8.5 Resultat och Analys 
Data från den kvantitativa undersökningen sammanställdes och analyserades med hjälp av en            
statistisk analys. Som tidigare nämnt var det den statistiska analysen som fick studiens kvalitet              
att höjas ett extra steg då den gav större validitet i studiens resultat. Efter att ha genomfört en                  
statistisk analys av data var det möjligt att se att ett av designförslagen, i detta fall det tredje,                  
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uppfyllde samtliga värdeord, och de två resterande som valdes av företaget uppfyllde ett eller              
två.  

Studien kan anses lyckad då resultaten från den statistiska analysen visar att värdeord är              
betydande tillämpbara i en designprocess för en logotyp för ett livsstilsvarumärke. I och med att               
värdeorden togs fram med utgångspunkt i företaget och logotypförslagen togs fram utifrån            
värdeorden kan det dras en slutsats att den logotyp som bäst stämmer överens med värdeorden               
också är den logotyp som stämmer bäst överens med företagets identitet. Om en logotyp              
stämmer överens med ett företags identitet finns det också en stor chans att den betyder mer för                 
företagets konsumenter (se 2.1).  

8.6 Studiens kvalitet 
Studiens fokus låg i detta fall på värdeord och hur det är möjligt att designa utifrån dessa. Fokus                  
har också legat på att designa för att attrahera en konsument med en aktiv livsstil, och skapa en                  
del av ett varumärke som konsumenten vill förknippa sin livsstil med. Tidigare forskning har              
hittats i liten skara och kunskapsbidraget för denna studie kan därför anses till viss del vara nytt,                 
men också till del bara applicerat på ett verkligt exempel. Studien har inte lett fram till några                 
revolutionära resultat, men har diskuterat användning både inom en intern och till viss del              
extern relevans genom att belysa hur det är möjligt att gå till väga vid formgivning av en                 
logotyp för ett livsstilsvarumärke. En designprocess som utgår från värdeord bör kunna            
appliceras på generella exempel, men med stor effekt på andra företag som säljer en              
produkt/tjänst och på ett sätt en livsstil.  

8.7 Rekommendationer för vidare studier 
Studiens aktuella fallföretag hade starka preferenser över hur de vill uppfattas. Detta medförde             
att utforskning kring färg och form var begränsad tidigt i designprocessen. Hade ett annat              
företag, men med liknande affärsidé, tillämpats hade det kunnat bli ett avsevärt annorlunda             
resultat. Därför hade det varit av intresse att applicera använd designprocess på ett flertal företag               
för att se om den generellt sett är applicerbar.  

Vidare kan det också undersökas huruvida logotypen utgör en stor del i varumärket eller om det                
snarare handlar om varumärkesarbete och strategi för att tilltala målgruppen och få            
konsumenterna att vilja identifiera sig med varumärket. Detta är något som hade varit intressant              
att undersöka vidare inom för att möjligtvis få fram ett kunskapsbidrag med mer extern              
relevans. 
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Bilaga 1. Inledande studie 
Semistrukturerad intervju med representant från Bruce. 

Hur och när startades Bruce? 
Startades 1,5 år sedan. Startades med frustration på SATS. Grundidén: göra vad man vill, yoga, 
dansa,  simma, gymma etc. Betalar endast för ett medlemskap. 

Hur fungerar det? 
Den tekniska plattformen är byggd - app. 
Blir medlem - får tillgång till app - kan se alla klasser på alla center, bokar i appen. 
QR - kod på varje studio - scannar - bokar via den - skickas meddelande till klubben om att 
personen är incheckad. Får genom appen tillgång till olika studios. Idag 200 st medlemmar och 
har 15 st studios i Göteborg och 40 st studios i Stockholm. 30% av kostnaden behåller vi och 
70% till studion - oavsett .  

Hur ser er vision ut? 
Vision: “Världens bästa träningsmedlemskap”. Hur ska vi varumärka oss på träningskläder? 
Samarbete med Nike. “Brand som byggt en app”. Tänker mycket på detaljer.  

Bruces manifest: 
We are the kind of people who like to shake things up a bit. We live for new experiences. 
Sometimes they can be captivating and pleasing. Other times they can be rough and 
challenging. But they are always rewarding. Because they shape us into who we are. Who we 
like to become. That’s why we don’t like being trapped in daily routines that lack passion, guts 
or purpose. Instead we seek things that excites us. Delights us. Surprises us. Things that make 
us stronger. Faster. Healthier. Happier. And perhaps a bit more crazy too. That’s what gets us 
out of bed in the morning. Because having the freedom to find out whatever makes us tick is the 
reason for what we do what we. 

Vad inspireras ni av? 
Inspireras av Equinox, Apple, Uber och Nike. Vi är inspirerade av think different-kampanjen 
från Apple och sättet som varumärken låter konsumenten identifiera sig med varumärket. Vill 
att Bruce ska bli en livsstil för konsumenten. “Vi ska inte driva företaget av rädsla” - tar bara 
beslut när det känns bra - vill göra alla nöjda. 

Vad vill ni ha hjälp med? 
- Logotyp - uppdaterad.
- Font
- Färg - svart, vitt och grått vill vi använda.
- Nike-kläder - hur skulle ett fashion brand ha tryckt kläder?
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Bilaga 2. Digitala skisser 
Utforskning av teckensnitt samt form för symbol och ordbild (logotyp) 
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