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Sammanfattning  

 
DIY- “Do it Yourself” är en ny trend som går ifrån konsumtionssamhället för att istället värna om 

det genuina hantverket. Få studier har presenterat hur en visuell varumärkesidentitet bör 

utformas för att förtydliga dessa typer av verksamheter. Rapporten syftar till att undersöka hur 

en logotyp kan utformas för ett Hantverksföretag utifrån verksamhetens kärnvärden, för att 

skapa önskvärda associationer och därmed stärka varumärkets identitet. Under studien har 

arbetet genomförts utifrån ett “case-företag” vid namn Hantverksgården. Genom företagets 

kärnvärden, genuint, lantligt och idylliskt har rapporten undersökt hur en logotyp bör utformas för 

att reflektera verksamheten. Genom att identifiera verksamheten och söka inspiration utifrån 

kärnvärdena togs två logotyper fram. För att besvara syftet värderades vardera logotyp med åtta 

respondenter. Logotyperna undersöktes utifrån sex kriterier minnesvärd, meningsfull, älskvärd, 

originalitet, skalbarhet/mångsidighet/överförbarhet och utförande. Studiens visade genom att framhäva 

verksamhetens ursprung skapades associationer till begreppet genuint. Kärnvärdet lantligt 

reflekterades genom avbildade objekt kopplade till verksamheten. Genom dekorativa 

illustrationer kunde logotypen uppfattas som idyllisk. Kriterierna älskvärd och meningsfull visades 

vara de viktigaste kriterierna för att uppfylla önskvärda associationer.   
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Abstract 

DIY- "Do It Yourself" is a new trend which encourages craftsmanship instead of the consumer 

society. Few studies have been presented on how to design a visual brand identity for these 

businesses. This paper aims to explore how a logotype can be designed for a craft company 

based on its core values, to create desirable associations and thereby strengthen the brand 

identity. A “case-company" called Hantverksgården, has been used to answer the purpose of this 

paper. Based on the company's core values, genuine, rural and idyllic, this paper has examined how 

a logotype should be designed to reflect the business. By identifying the business and seeking 

inspiration based on the core values, two logotypes were created. To answer the purpose, each 

logotype was evaluated by eight respondents. The logotypes were examined based on six 

criterias: memorable, meaningful/message, desirable, originality, scalability /versatility/transferability and 

execution. It was discovered that by emphasizing the origin of the business, associations towards 

the term genuine was created. By illustrating objects linked to the business, the core value rural was 

reflected in the logotype. The logotype was perceived as idyllic, by using decorative illustrations. 

The most important criteria for fulfilling desirable associations proved to be desirable and 

meaningful.  
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1. Inledning 

I dagens konsumtionssamhälle ökar massproduktion och stora varumärken tar allt fler 

marknadsandelar. Vi lever i en “slit o släng kultur”, där bland annat webbutiker har gjort att 

handeln effektiviserats och även produkternas livslängd är numera medvetet begränsad. Parallellt 

med detta ser vi en ny trend ta form där konsumenten söker sig till unikt producerade produkter 

däribland hantverk. Denna trend kallas “DIY - Do It Yourself” och innebär att du skapar själv 

istället för att köpa massproducerade produkter. Förutom att det leder till produkter med mycket 

särprägel så värnar trenden om de lokala och egenproducerade verken.  

 

Hantverksgården är ett tydligt exempel på en butik som härstammar från “DIY”-trenden. Här 

kan du som konsument finna egenproducerade produkter, i en levande miljö. Hantverksgården 

grundades år 2006 av Eva Ahlström och är belägen i byn Ledberg, utanför Linköping. Intresset 

för hantverk är något Eva haft länge då hon är utbildad skräddare och har arbetat inom textil i 

flera år. Exempel på produkter som säljs är hustomtar, björnar, tvättkorgar och kuddar. Eva 

säljer även produkter som hon köper in externt för att komplettera de egenproducerade 

produkterna. Hantverksgården hyllar det genuina hantverket och därför är de produkter som 

köps in noggrant utvalda för att överensstämma med de egenproducerade produkterna. 

 

Förutom hantverk erbjuder Hantverksgården heminredning, delikatesser och konstverk. På den 

övre våningen finns ett kafé, där besökarna kan blicka ned över butiken.  

 

Just känslan i Hantverksgården beskriver Eva som väldigt viktig. Det ska vara en 

helhetsupplevelse där Hantverksgården blir lika mycket ett utflyktsmål som en butik. Eva 

beskriver att det unika med verksamheten är miljön och den personliga service som hon och 

hennes man erbjuder. Det är av högsta vikt att besöket upplevs som personligt och att platsen 

ska upplevas som en oas istället för en välkänd butikskedja. Eva sammanfattar Hantverksgården i 

tre kärnvärden: lantligt, genuint och idylliskt.  

 

För att du som konsument ska kunna urskilja egenproducerat från massproducerat så krävs en 

tydlig profilering för att visa på det unika erbjudandet. I vårt fall har Eva baserat sin verksamhet 

på tydliga kärnvärden som överensstämmer med erbjudandet. Rapporten kommer undersöka hur 

dessa kärnvärden sedan kan visualiseras genom en logotyp.  
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1.1 Problemformulering 

Hantverksgårdens nuvarande logotyp är utformad utan ett strategiskt underlag. Logotypen 

saknar unika attribut vilket minskar förmågan att skapa önskvärda associationer utifrån 

logotypen. Önskvärda associationer krävs för att förtydliga varumärkesidentiteten (2.5). Genom 

en otydlig varumärkesidentitet förminskas Hantverksgårdens värde. 

  

1.2 Syfte 

Vi ser möjligheten att skapa en logotyp med unika attribut för att kommunicera 

Hantverksgårdens kärnvärde. Genom en mer strategiskt utformad logotyp vill vi skapa 

önskvärda associationer för att förtydliga varumärkesidentiteten.  

 

- Hur bör en logotyp utformas för att uppfattas enligt kärnvärdena: lantligt, genuint och 

idylliskt? 

- Vilka kriterier bör en logotyp uppfylla för att anses som framgångsrik och skapa 

önskvärda associationer? 

1.3 Avgränsningar  

Kandidatuppsatsen är avgränsad till att ta fram en logotyp till en specifik kund, i detta fall 

Hantverksgården. Utformningen har därmed tagit hänsyn till kundens förväntningar och 

önskemål. Hantverksgården är i behov av en komplett visuell identitet för att skapa en tydligare  

helhetsintryck av varumärket. Vårt arbete begränsades till utveckling av en logotyp då det ses 

som ett startskott för att utveckling av fler grafiska element (2.7).  
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2. Teoretiskt ramverk  

Ett teoretiskt ramverk utformades för att användas vid analys av rapportens insamlade data. De 

utvalda teorierna valdes för att ge läsaren förståelse för olika komponenter som påverkar ett 

varumärke, såsom dess identitet och visuella aspekter. Teorin har använts som referensram i de 

designbeslut som har tagits och har använts för att definiera olika kriterier och aspekter vid 

analys av de framtagna designbesluten.  

 

2.1 Varumärke  

Ordet “varumärke” kommer från det Nordgermanska språket där dess ursprung betyder “att 

bränna”. Ursprunget härstammar från traditioner grundat i det antika Egypten där man 

markerade eller symboliserade sin egendom. I mer modern varumärkeshistoria är dess syfte att 

försäkra konsumenten om vilken tillgänglighet, kvalitet, pris och service som konsumenten kan 

förväntas av det specifika varumärket (Gabay, 2015).  

 

Definitionen av ett varumärke beskrivs som en unik design, symbol, ord, eller kombination av 

dessa. De används till att skapa en bild för att identifiera en produkt eller tjänst, samt för att 

särskilja sig gentemot konkurrenter. Över tid blir denna bild associerat med en viss nivå av 

trovärdighet, tillfredsställelse och kvalitet i konsumentens ögon (Business Dictionary, 2017). Ett 

bra varumärke är uppbyggt på autencitet och visar på vem du är och vad din verksamhet är. I och 

med detta byggs en trovärdighet upp för varumärket vilket skapar förtroende hos 

konsumenterna (Kaputa, 2012).   

 

Faktorer som namn, logotyp och design skapar emellertid inte helheten av ett varumärke. Det 

krävs en historia och en utvecklad mening bakom varumärket som fyller konsumentens 

upplevelse. (Holt, 2004) 

 

Hos patent-och registreringsverket kan en näringsidkare registrera sitt varumärke och därmed 

skapa ensamrätt till detta. För att registreringen ska godkännas krävs det att varumärket bland 

annat erhåller en viss verkshöjd (Ne, 2017).  
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2.2 Varumärkesidentitet  

Varumärkesidentitet är allt som företaget vill ska kopplas till varumärket.  Begreppet innefattar 

allt som företaget kan erbjuda till konsumenterna t.ex. egenskaper, fördelar, värderingar och 

personlighet. Varumärkesimage är de känslor som konsument får för varumärket och styr 

företagets relation till konsumenten. Varumärkesimage ligger därmed till grund för företagets 

konkurrensfördelar (Roy & Banerjee, 2008).  

 

Varumärkesidentitet ger ökad igenkänningen och förtydligar företagets image. Genom 

varumärkesidentiteten kan företaget styra konsumentens tankar om företaget samt att det 

särpräglar företaget mot dess konkurrenter (Wheeler, 2012). 

 

Visuell varumärkesidentitet definieras som en helhetssyn av varumärkets utseende och känsla. En 

visuell varumärkesidentitet bidrar till att varumärket uppfattas som konsekvent i dess strategi 

(Phillips, McQuarrie & Glenn Griffin, 2014).  

 

2.3 Positionering  

Positionering för ett varumärke handlar om att skapa och följa en tydlig riktning som särskiljer 

varumärket gentemot konkurrenter (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010). Målet med en tydlig 

positionering är att skapa mentala bilder hos konsumenten, för att varumärket ska uppfattas på 

önskvärt vis (Keller, Apéria & Georgson, 2012).   

 

En önskvärd bild av varumärket skapar medvetenhet och konsumenten får en uppfattning om 

vad varumärket är, varför det är unikt, likheter och olikheter gentemot konkurrenter, samt vad 

som gör varumärket till ett bättre alternativ (Keller, Apéria & Georgson, 2012).   

Vid positionering inom marknadsföring är begreppen som produkten, priset, platsen och 

påverkan centrala. Positionering bör både informera och stabilisera information om hur 

produkten ska prissättas, produktens kvalitetsnivå, distributionskanaler, samt olika typer av 

påverkan (Uggla. 2006.) 
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2.4 Kärnvärden 

Kärnvärden sammanfattar ett företags värdegemenskap och unika position i ord. Varumärkets 

kärnvärden ska inte beskriva hur företaget önskar sin verksamhet, utan hur det faktiskt är. Orden 

ska symbolisera hur företagets verksamhet ska bedrivas, dess roll i samhället, synen på 

människan och dess moraliska frågor (Lagergren, 1998). I praktiken blir kärnvärden cirka tre till 

fyra ord som ger positiva associationer och uttrycker varumärkets själ och identitet. Kärnvärden 

är beständiga och ska verka långsiktigt. Företaget bör inte byta ut dessa oavsett förändringar som 

berör övriga delar inom företagets identitet.  Kärnvärdenas associationerna förblir konstanta när 

varumärket presenteras på nya marknader eller tillämpas på andra produkter och bör betraktas 

som en långsiktigt konkurrensfördel (Falonius, 2010).  

 

De värderingar som varumärket grundas på bör uttryckas tydligt och enkelt. De ska skapa en klar 

och kommunicerbar image för att inte uppfattas som tomma fraser. Genom att precisera 

kärnvärdena med ett par meningar minskas tolkningsmöjligheter och förtydligar vad dessa 

egentligen står för. Genom rätt användning av kärnvärdena kan dessa i förlängningen generera 

drivkraft inom organisationen och skapa hög lönsamhet till företagets varumärke (Falonius, 

2010).  

 

2.5 Varumärkesassociationer  

Ett framgångsrikt varumärke är uppbyggt på en utvecklad varumärkesidentitet. Identiteten utgörs 

av en unik samling associationer som varumärket ska återspegla. Associationer och image går 

hand i hand. Genom relevanta associationer som etableras i en konsuments minne skapas en 

fördelaktig image av varumärket hos målgruppen. Företaget bör därför ha en klar uppfattning 

om målgruppens värderingar för att kunna anpassa sin image gentemot dessa (Falonious, 2010).  

 

Ett starkt varumärke lyckas engagera sin målgrupp och skapar positiva associationer hos 

köparen. Genom positiva associationer skapas ett mervärde hos kunden, vilket gör att denna kan 

beräknas betala ett högre pris för produkten än liknande konkurrenter (Falonious, 2010).  

 

Associationer kan kategoriseras som starka, fördelaktiga och unika. Starka associationer innebär 

att målgruppen tar till sig information från olika kanaler såsom marknadskampanjer etc. för att 
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sedan kunna knyta detta till avsändaren - varumärket. Fördelaktiga associationer innebär att 

övertyga konsumenten om att varumärket både har de attribut och fördelar som målgruppen 

söker efter. Unika associationer skapar en känsla hos konsumenten att varumärket erbjuder 

något som ingen annan gör. Detta skapar konkurrenskraft och en tydlig positionering för 

varumärket (Keller, Apéria & Georgson, 2012).  

 

Thellefasen & Sörensen (2015) diskuterar emellertid Keller, Apéria & Georgsons (2012) teori och 

menar på att varumärkesassociationer istället kan delas in enligt annan teori: likhet, påverkan och 

intresse. Teorin utgår ifrån att associationer uppkommer genom en meningsskapande process 

som byggs genom yttre information och erfarenheter av varumärket - olika element som sedan 

skapar en association. Den information som samlas utifrån om varumärket skapar mentala bilder 

i konsumentens minne.  En förbindelse mellan det yttre och det inre skapas - och författarna 

menar på att det är just denna förbindelse som bildar en association.  

 

Varumärkesassociationer kommer i flertal olika former och kan både reflektera produkten i sig 

eller indirekta aspekter (Keller, Apéria & Georgson, 2012). Två tredjedelar av 

varumärkesassociationer sker genom det visuella intrycket. Detta förklaras genom att två 

tredjedelar av den sensoriska stimulin som hjärnan tar emot är just visuella, vilket lämnar den 

sista tredjedelen till sensoriska intryck som exempelvis lukt, smak och ljud (Thellefasen & 

Sörensen, 2015.)  

 

2.6 Varumärkeselement 

Grunden till ett lyckat varumärke är att välja namn, logotyp, symbol, förpackningsdesign, etc. 

som ger särprägel och identifikation till varumärket. De grundläggande komponenter kallas 

varumärkeselement. Varumärkeselement kan utformas för att öka ett varumärkes igenkänning 

genom att skapa starka, fördelaktiga och unika associationer. Genom att undersöka vad 

mottagaren känner för varumärket specifikt utifrån namn, logotyp eller annat 

varumärkeselement, är det möjligt att visa på elementets förmåga att bygga ett varumärke (Keller, 

Apéria & Georgson, 2012).  

 

Det finns sex kriterier för att välja varumärkeselement: minnesvärdhet, som syftar till elementets 

förmåga att dra uppmärksamhet och dess förmåga att bli ihågkommen. Meningsfullhet, som är 

elementets förmåga att styra mottagarens associationer till varumärket för att skapa betydelse. 
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Älskbarhet, som syftar till elementets förmåga att intressera och tilltala mottagaren genom dess 

visuella eller verbala karaktär. Överförbarhet, som handlar om elementets förmåga att förflyttas 

geografiskt eller över produktkategorier. Anpassningsbarhet, som hänvisar till elementets förmåga 

att anpassas över tid. Skyddbarhet, som menar om elementet går att skydda enligt lag (Keller, 

Apéria & Georgson, 2012).  

 

De tre första kriterierna; minnesvärdhet, meningsfullhet och älskbarhet, beskrivs som mer “offensiva” i 

den mening att valet av dessa direkt påverkar varumärkesvärdet. De tre andra kriterierna; 

överförbarhet, anpassningsbarhet och skyddbarhet är mer “defensiva” och handlar om att bevara 

varumärkesvärde (Keller, Apéria & Georgson, 2012).  

2.7 Logotyp 

En logotyp är grafiska eller typografiska element som används för att identifiera ett företag eller 

en produkt. Syftet med en logotyp är att skapa igenkänning, hänvisa till produktkategorin och ge 

en positiv känsla (Henderson & Cote, 1998). En logotyp kan ses som är en “grafisk 

identifikationsfaktor” som används för att visuellt kommunicera någonting som behöver 

identifieras (Hardy, 2011).  

 

En logotyp är den viktigaste delen i en visuell identitet. Genom att börja med utformning av 

varumärkets logotyp kan denna naturligt fungera som en utgångspunkt för övriga visuella 

element (Phillips, McQuarrie & Glenn Griffin, 2014).  

 

För att en logotyp ska bli framgångsrik finns det sex attribut som med fördel bör uppfyllas: 

minnesvärdhet, originalitet, meddelande, mångsidighet, skalbarhet och utförande. En logotyp behöver inte 

nödvändigtvis uppfylla alla attribut för att bli framgångsrik men med fler uppfyllda attribut kan 

logotypen anses ha större potential (Hardy 2011).  

 

Det finns tre principer för att en logotyp ska anses som minnesvärd: enkelhet, ett överraskande 

element och tidlös form. Ju enklare en logotyp är desto enklare är den att komma ihåg och 

exemplifierar bland annat med McDonalds “M”. En logotyp behöver inte nödvändigtvis vara 

enkel för att bli ihågkommen, den kan också ha ett element som överraskar mottagaren och 

därmed skapar ett intryck som gör att den blir ihågkommen. En tidlös logotyp är inte är baserad 

på trender och därmed anses lämplig för vilken tid som helst. Alla tre principer krävs således inte 

för att en logotyp ska anses som minnesvärd (Hardy, 2011).  
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Originalitet är ett annat viktigt attribut i en logotyp. Logotypen bör alltså inte se ut som någon 

annan. Logotypen behöver inte nödvändigtvis vara helt nytänkande utan kan anses som originell 

om det är en ny tappning på ett sedan tidigare använt koncept (Hardy 2011). 

  

Det är viktigt att en logotyp förmedlar ett starkt budskap till mottagaren. Logotypen behöver inte 

förmedla hela varumärkets berättelse men genom visuella attribut finns möjligheten att ge 

mottagaren ett starkt meddelande. Genom att designa logotypen i enlighet med varumärkets image 

så kan varumärkets identitet stärkas (Hardy, 2011).  

  

En logotyp bör vara mångsidig och därmed passa på flera olika typer av produkter. Logotypen bör 

också vara anpassningsbar för att fungera i flera kanaler (Hardy, 2011).  

  

Logotypens skalbarhet är ett av de sex nyckelattributen, vilket menar på att logotypen bör med 

fördel uppfattas på samma sätt oavsett storlek (Hardy, 2011).  

  

Sista attributet är logotypens utförande. Oavsett hur originellt eller mångsidigt logotypens koncept 

är så ska den framställda idén kunna visualiseras på ett passande vis för att skapa en framgångsrik 

logotyp. En logotyp ska inte behöva förklaras utan den bör vara tillräckligt väl utförd för att 

framstå som stark utan förklaring (Hardy, 2011).  

 

2.7.1 Olika former av logotyp   

En logotyp kan baseras på fem olika former: bildmärke, abstrakt & symbolisk, emblem, karaktär 

och typografisk (Hardy, 2011).  

 

Ett bildmärke är teckningar som föreställer riktiga bilder, dessa kan vara allt ifrån linjeteckningar 

till detaljrika illustrationer. Eftersom teckningarna är föreställande så är det enkelt för mottagaren 

att uppfatta dem. Ett exempel på föreställande teckningar i form av bildmärke är “Apples” 

logotyp. Abstrakta & symboliska logotyper är icke-konkreta tolkningar av organisationens eller 

individens värderingar och idéer. Eftersom dessa logotyper inte är föreställande består de ofta av 

geometriska former skapade med hög precision, exempelvis “Nikes” logotyp. Ett emblem är en 

sammanslagning av namnet på organisationen eller individen och omgivande former. Genom 

emblem får mottagaren en mer personlig relation till varumärket. Formerna kan vara simpla 
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ornament som bygger på typografins form eller illustration. En logotyp som utgörs av en 

karaktär i sin form ger varumärket en lekfull och lättsam känsla. Karaktärer används ofta av 

institutioner och klubbar. Typografiska logotyper är en vanlig form av logotyp, där tanken är att 

ord och bokstäver ska förmedla ett budskap eller en stil. Det finns tre olika typer av typografiska 

logotyper: ordmärken, bokstavsform och monogram. Ordmärken är en textbaserad grafik som 

föreställer företagets namn, det kan vara ett existerande teckensnitt som man gjort om eller ett 

egengjort teckensnitt. Bokstavsformer består av en bokstav eller en siffra, ofta den inledande 

bokstaven i namnet. Bokstavsformer bör ha mycket särprägel då det är en enkel form. 

Monogram är en kombination av två eller fler bokstäver, som är sammansatta eller överlappande 

på något sätt. Monogram består ofta av individen eller organisationens initialer (Hardy, 2011).  

 

2.8 Teckensnitt  

Teckensnitt är ett annat viktigt element för att uttrycka varumärkets visuella identitet. Genom att 

välja ett passande teckensnitt och etablera en strategi för hur det bör appliceras är det möjligt att 

uttrycka en känsla och stärka varumärkets personlighet (Phillips, McQuarrie & Glenn Griffin, 

2014).   

 

Valet av typografi för namnet av ett företag är av stor betydelse då teckensnitt har en förmåga att 

skapa mentala bilder hos mottagaren. Teckensnittets stil bör således stämma överens med 

varumärkets identitet och dess produktkategori. För att varumärkesidentiteten ska bevaras över 

lång tid bör företaget arbeta med teckensnitt i en bestämd form (Zaichkowsky, 2010).  

 

Varje bokstavsform och avstånden mellan dem bör överses noggrant. Bokstäver kan med fördel 

även ritas om eller modifieras för att säkerställa att logotypen uttrycker varumärkets identitet och 

positionering (Wheeler, 2012).  

 

2.9 Färg 

Färg är av stor vikt vid design av en varumärkesidentitet. Färg skapar känslor som kan associeras 

till ett varumärke och har en förmåga att skapa varumärkesigenkänning. Det är således möjligt att 

med hjälp av färg differentiera ett varumärke från ett annat, om detta väljs med noggrannhet 

(Wheeler, 2012). Färg kan användas som en viktig kommunikativ kraft. Funktionell färg betyder 
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att färgen kan användas för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 

pedagogisera (Bergström, 2012).  

 

2.10 Craft Branding  

Många hantverksprodukter säljs idag som “obrandade” utan någon form av förpackningsdesign. 

Detta gör det svårt för konsumenten att urskilja hantverksprodukter från maskinproducerade 

produkter och därmed går hantverkets värde förlorat. Genom enkel paketering och märkning så 

kan värdet öka markant. I produktens paketering bör det tydligt framgå att det är ett hantverk 

genom någon typ av märkning (Nair, 2012).  

 

Ett varumärkes berättelse är viktigt för att företaget ska uppfattas som trovärdigt. Att mottagaren 

kan koppla till företagets ursprung, dess historia och den ursprungliga produktionsmetoden gör 

att företagets bakgrund framställs trovärdigt och autentiskt (Beverland & Luxton, 2013).  

 

Ett företag anses sälja bättre om de bygger varumärket baserat på de hantverksproducerade 

produkterna. Det krävs en berättelse bakom varumärket som mottagaren med fördel bör kunna 

ta del av. Företagets personlighet och charm, samt dess passion för hantverket bör lysa igenom i 

varumärkets utformning. Genom att uttrycka personlighet och en röst blir intrycket större hos 

konsumenten (Vide, 2013).  

 

Det finns tre olika former för att ett företag ska uppfattas som autentiskt: “ren autencitet”, 

“ungefärlig autencitet” och “moralisk autencitet”. “Ren autencitet” upplevs när företaget håller 

löften gentemot tradition och ursprung.  “Ungefärlig autencitet” upplevs när symboler och 

abstrakta element i marknadsföring framstår som traditionella.  “Moralisk autencitet” upplevs när 

det mänskliga hantverket bakom produkten tydligt framgår (Beverland & Luxton, 2013).  

 

2.11 Teorisammanfattning  

De presenterade teorierna gav ett underlag för utformandet av en logotyp och dess betydelse för 

ett varumärke. Teoriramverket kommer användas som utgångspunkt vid strategiska beslut under 

designprocessen.  
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3. Metod  

I denna rapport har en empirisk fallstudie genomförts för att undersöka hur en logotyp kan 

utformas så att den uppfattas enligt kärnvärdena lantligt, genuint och idylliskt. Fallstudien 

genomfördes mot en kund som efterfrågade en designlösning. Utifrån detta togs ett beslut att 

arbeta med forskning genom design. Forskning som utförs med design handlar om att utforska, 

utforma och applicera design. Genom skisser och prototyper undersöks nya möjligheter och 

sammanhang (Westerlund, 2016). Genom att bygga en förståelse, utveckla och applicera en 

metodik inom grafisk design finns möjlighet till att utöka sina idéer och förbättra sin förmåga. 

Detta kan i sin tur generera nya idéer som är originella, inspirerande och anpassade till 

sammanhanget (Bowers, 2011).  

 

Det finns två stadier i att designa en logotyp, där första innebär insamling av information och 

andra arbete med grafisk design (Adír, Adír, & Pascu, 2013).  I det första steget kartlades fakta 

om Hantverksgårdens verksamhet och profil, målgrupp, kärnvärde och liknande verksamheter. I 

andra fasen undersöktes olika designlösningar för att ta fram en logotyp som syftade till att 

återspegla företagets kärnvärden.  

 

Då rapporten syftar till att utforska en aktivitet så ansågs det lämpligt att arbeta med en kvalitativ 

metod. I en kvalitativ studie samlas fakta genom flertal olika metoder (Creswell, 2009). Vi har 

valt att insamla data genom fallstudier, som lämpas vid utvärdering av ett analyserat fall, oftast en 

undersökt process eller aktivitet (Bryman & Bell, 2003).  

 

3.1 Primär källa  

Majoriteten av alla undersökningar med grafisk design använder sig av en primär källa för att 

hitta ny information (Bowers, 2011). Under denna rapport har författarna haft direktkontakt med 

kund för att få rätt uppfattning av Hantverksgårdens verksamhet, samt använt respondenter för 

att värdera designbesluten.  

 

3.2 Sekundär källa  

Sekundära källor har använts för att finna information om liknande verksamheter, 

inspirationskällor såsom bilder och fotografier (Bowers, 2011).  
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3.3 Förstudie  

En förstudie genomfördes innan designprocessen för att kartlägga hantverksgårdens 

verksamheten och dess varumärkesidentitet. Förstudien utfördes som en semistrukturerad 

intervju med öppna frågor (Bilaga 1). Under intervju tillfrågades ägarna om det var okej att bli 

nämnd vid namn i rapporten, vilket de godkände. I förstudien undersöktes även liknande 

verksamheter till Hantverksgården och genom en trendspaning undersöktes hur verksamheterna 

profilerar sig visuellt. Den samlade informationen från förstudien kunde sedan användas som 

utgångspunkt till utformningen av logotyp.  

 

3.4 Designprocess 

För att ge struktur i rapportens designprocess har Aspelund (2015) använts. En designprocess 

kan inledas i sex steg: inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, undersökningsfas, 

definitionsfas, samt kommunikations- och produktionsfas. Faserna behöver inte nödvändigtvis 

hamna i denna följd, men kan undersökas i detta mönster. Design som följt denna struktur 

ämnar till att resultera i en konkret design (Aspelund, 2015). 

 

Valet av denna metod anses lämplig då det ger ett ramverk för hur en helt ny design kan tas fram 

baserat på olika undersökningar. Modifieringar i Aspelunds (2015) metod har emellertid gjorts i 

denna kandidatuppsats för att anpassa till rapportens struktur. Identifikationsfasen utfördes före 

inspirationsfasen då information hämtades för att kartlägga varumärkesidentiteten. Denna 

information användes sedan som riktlinjer genom inspirationsfasen. En värderingsfas adderades 

även mellan definitionsfasen och kommunikations-och produktionsfasen. Modifikationen 

utfördes då resultat från värderingen kunde komma att påverka slutkorrigeringen av 

designprocessen.  

 

Nedan följer en beskrivning av Aspelunds (2015) metod för designprocess.  

 

3.4.1 Identifikationsfasen  

Denna fas syftar till att definiera projektet så tydligt som möjligt. Här etableras en teori kring 

designen där man identifierar projektet och dess idé. Projekt kan vara av olika karaktär så om en 
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brief från kund, ett eget designprojekt eller en förbättring av en redan existerande design. Fasen 

innebär dessutom att identifiera projektets begränsningar, för att sedan kunna ta beslut och finna 

lösningar (Aspelund, 2015).  

 

3.4.2 Inspirationsfasen 

Inspirationsfasen syftar till att öka kreativiteten, vilket uppnås med hjälp av ett aktivt sökande. 

Tekniker såsom brainstorming (genom listor och nyckelord), samling av fotografier, teckningar 

och influenser är olika sätt att gynna inspirationen på (Aspelund, 2015). 

 

3.4.3 Konceptfasen  

I denna fas skapas ett koncept baserat på det ramverk som tidigare steg givit. Under fasens gång 

är det viktigt att undersöka olika koncept noggrant innan dessa sätts i arbete. För att skapa ett 

hållbart koncept bör man reflektera kring hur design som inte existerar ska beskrivas, hur denna 

ska presenteras för klient och medarbetare och hur konceptet kan utvecklas precist för att 

maximera dess kapacitet (Aspelund, 2015).  

 

3.4.4 Undersökningsfas 

I undersökningsfasen bör konceptet undersökas ytterligare så att designen är tydligt utarbetat 

innan konceptet slutförs. I fasen undersöks designen i sin kontext och hur den samspelar med 

omgivningen (Aspelund, 2015).  

 

I undersökningsfasen hämtades inspiration från Arvolas (2014) metodik kring att utvärdera de 

koncept som hade undersöktes i urval 2 (4.5.2). En värderingsmatris används för att hitta olika 

principer och olika dimensioner som skiljer de olika koncepten ifrån. Matrisen är uppbyggd 

genom rader där specificerade kriterier för vilket de olika koncepten bedöms utefter. Varje 

designkoncept är sedan placerade i kolumner (Arvola, 2014). Istället för en referenspunkt, 

exempelvis en redan existerande logotyp, har Arvolas (2014) matris modifierats för att utvärderas 

mot teori. De olika koncepten betygsätts med en skala på 1–5 utifrån olika designkriterier från 

teoriramverket (2.6 och 2.7). När en poängsättning har gjorts för varje enskilt koncept, summeras 

en totalsumma och de olika koncepten kunde således jämföras mot varandra baserat på dess 

totala poäng.  
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3.4.5 Definitionsfas 

Under definitionsfasen byggs designen vidare, de tidigare stadierna som gett ett underlag 

struktureras upp för att skapa bästa möjliga design. För att testa designen kan prototyper och 

modeller skapas för att se om designen är genomförbar (Aspelund, 2015).   

 

3.4.6 Kommunikationsfasen och Produktionsfasen  

Denna fas fokuserar på detaljer, hur den färdiga designen ska kommuniceras och produceras för 

att sedan bli ett fysiskt ting (Aspelund, 2015).  

 

3.5 Värdering 

Rapporten värderades för att granska studiens kvalitet, om de presenterade lösningsförslagen 

svarade till syftet och om relevanta resultat kunde presenteras. 

 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Rapportens värdering utfördes genom kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad 

intervjuform. Inför intervjuerna hade en intervjuguide (Bilaga 4) förberetts med flertal frågor 

berörande de designlösningar som tagits fram. Frågorna var tematiserade enligt rapportens syfte.  

Intervjuerna syftade till att diskutera hur den presenterande designen upplevdes hos 

respondenterna, för att sedan kunna svara på om de specificerade kärnvärdena uppfattades 

genom designbesluten. Frågorna som ställdes var öppna, där respondenterna fick utrymme att 

diskutera fritt med egna ord. Genom en semistrukturerad form fanns även möjlighet för 

intervjuaren att ställa spontana följdfrågor till respondenterna för att utöka diskussionen. 

(Bryman & Bell, 2003)  

 

Inför intervjuerna utfördes testintervjuer med två testpersoner för att säkerställa att frågorna 

uppfattades korrekt och gav relevanta svar som kunde appliceras på rapportens syfte. Ordningen 

på frågorna ändrades för att skapa ett mer naturligt flöde i intervjun och en fråga där vi visade 

Hantverksgårdens nuvarande logotyp togs bort.  
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De semistrukturerade intervjuerna utfördes sedan med åtta respondenter, där rapportens 

författare agerade intervjuare och antecknare. Intervjuerna utfördes enskilt för att inte 

respondenterna skulle påverkas av varandra. Innan intervjun blev respondenterna informerade 

om att deltagandet var frivilligt och att deras svar var anonyma. Respondenternas anonymitet är 

ett viktigt kriterium ur ett etiskt perspektiv (Creswell, 2009). Respondenterna tillfrågades även 

om det var okej att intervjun spelades in. En inspelning kan ge möjlighet att transkribera svaren 

korrekt, samt ytterligare undersöka respondenternas svar (Bryman & Bell, 2003). 

 

3.6 Analys 

Svaren från intervjuerna analyserades utifrån metod baserad på Creswell (2009). Insamlad data 

organiserades först, där svaren transkriberades och sorterades. Vidare lästes alla svar igenom för 

att skapa en generell överblick kring respondenternas tycke. Utifrån teori från varumärkeselement 

(2.6) och Logotyp (2.7) skapades sex kriterier för att kunna värdera designlösningarna gentemot 

teori. Kriterierna förtydligades i totalt elva aspekter. Respondenternas svar kunde sedan 

tematiseras utifrån kriterierna och därefter organiseras i text och tabeller.  
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4. Genomförande  

4.1 Förstudie 

Initialt genomfördes en förstudie som lade grunden till en formulerad problembeskrivning, ett 

syfte och preciserade frågeställningar. I förstudien valdes Hantverksgården som “case” till 

rapportens designbaserade fallstudie. Författarna besökte Hantverksgården och en 

semistrukturerad intervju med öppna frågor (3.5.1) genomfördes med ägarna för att identifiera 

verksamhet, bakgrund, målgrupp och kärnvärden.  Utifrån den samlade informationen skapades 

en grund för att utforma en ny logotyp.  

 

4.1.1 Utbud 

Hantverksgården erbjuder heminredning, delikatesser och konstverk. Fokus ligger på Eva 

Ahlströms egenproducerade hantverk i linne. Utbudet ska enligt Eva kännas speciellt och inte 

tillhöra massproducerade butikskedjor.  

 

4.1.2 Målgrupp  

Målgruppen är varierad, men består ofta av barnfamiljer eller tjejgäng i åldern 20–50. De är 

stadsmänniskor som gillar att åka på utflykt och besöka lantliga miljöer. I och med att 

Hantverksgården är placerad på landet och har flertal djur såsom får och höns, blir gården ett 

populärt resmål för småbarnsfamiljer.  

 

4.1.3 Kärnvärde 

Eva beskriver Hantverksgården som unik då den är placerad i en vacker och lantlig miljö. De 

produkter som säljs här finns inte i butikerna, därför måste man åka till gården för att få ta del av 

utbudet. Detta ger en unik känsla som erbjuder mysigt ”fikahäng”, uteservering, lugn miljö, 

hantverk och en vänskaplig service. Oavsett om man handlar eller inte ska det vara en 

upplevelse. Eva beskriver Hantverksgården i kärnvärdena: lantligt, genuint och idylliskt.  
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4.1.4 Liknande verksamheter  

Hantverksgården är en del i förbundet “Väster om stan”. Förbundet består av fem liknande 

verksamheter runt om i bygden. Bostället erbjuder vedugnsbageri med gårdsbutik och ett kafé i en 

gammal ladugård där det säljs surdegsbröd, bullar och kakor. Krukmakeriet säljer produkter 

framställda i lera. Rökinge Gård odlar i sitt egna växthus och erbjuder olika grönsaker såsom 

tomater och gurka. De säljer även närproducerade produkter såsom krukor och annat hantverk. 

Hagdahls Smide är grundat på 50-talet och säljer egenproducerade bruksföremål av järn 

(vasteromstan.se, 2017).  

 

Runt om i Sverige finns liknande hantverksgårdar såsom Smultronstället i Örebro, Hjärterum i 

Linköping med inredning och klädbutik, samt gårdsbutiker som Skäftingsbacka i Borås och Öströö 

Fårfarm i Varberg. Hemsidan www.gardsnara.se (2017) kan kategoriseras inom samma 

verksamhet då de lokaliserar gårdsbutiker med lokalproducerade produkter runt om i Sverige.  

 

Nedan följer en visuell presentation från ovan beskrivna verksamheter.  

 

 

Figur 1. Logotyper för liknande verksamheter  
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4.1.5 Sammanfattning förstudie  

Genom förstudien har en kartläggning om Hantverksgårdens verksamhet utförts. I dess utbud 

ingår varierande hantverksprodukter med fokus på textil. Hantverksgårdens målgrupp utgörs till 

största del av barnfamiljer. Kärnvärdena lantligt, idylliskt och genuint för verksamheten 

definierades i denna fas. Liknande verksamheter granskades dessutom där resultatet visade på ett 

splittrat visuellt intryck. Ett antal verksamheter arbetade med dekorativa element för att skapa en 

emblemliknande form, se Bostället, Gårdsnära och Skäftingebacka. Fem av sju liknande 

verksamheter arbetade med illustration i sin logotyp och fyra av sju har arbetat med seriffer.  

 

4.2 Identifikationsfasen  

Inledningsvis kartlades Hantverksgårdens befintliga visuella identitet genom granskning av 

ursprunglig logotyp, gårdens fysiska miljö, produkter, etiketter och fotografier. Det undersökta 

materialet fungerade som en utgångspunkt för det kommande designarbetet.  

 

4.2.1 Ursprunglig logotyp  

 

Figur 2. Hantverksgårdens ursprungliga logotyp  

Hantverksgårdens ursprungliga logotyp (Figur 2) består idag av en serif där namnet står i versaler. 

Under ordbilden kompletteras namnet med två beskrivande ord: lantliv och skafferi, i en lekfull 

script. Ordbilderna omsluts sedan av en rektangel och i detta fall ser vi logotypen mot en 

omättad blå färg.  

 

4.2.2 Fotografier, etiketter och fysisk omgivning  

Gårdens fysiska miljö och dess helhetsupplevelse är något som ägarna för Hantverksgården anser 

vara en stor del i verksamheten. Självaste butiken är placerad inuti den röda ladan som 
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presenteras på bilderna i Figur 3. Runt om ladan finns stora och öppna fält där man som 

besökare både hittar får och höns. Utomhus finns även en servering som är öppen på sommaren. 

Inredningen är ljus och går i färgerna vitt, grått och pastell. Runt om på väggarna sitter gamla 

lappar, kartor och tavlor med lokala historier. Produkternas etiketter är idag utformade olika, en 

del med scripter och en del med seriff. Gemensamt för etiketterna är att de ofta innehåller en 

historia om produkten.  

 

 

 

Figur 3. Fotografier från Hantverksgården - produkter, omgivning och butik.  

 

4.2.3 Befintlig positionering  

För att undersöka hur Hantverksgården väljer att positionera sin verksamhet utfördes en 

workshop med ägarna. Under denna diskuterades positionen utifrån en skala där ägarna fick ta 

ställning till sin position utifrån två motsatta adjektiv. Ägarna ombads att placera ett kryss på 

skalan mellan adjektiven utifrån hur de identifierar Hantverksgården. Målet med uppgiften var att 

skapa en djupare förståelse av Hantverksgårdens identitet och position genom diskussion kring 

skalorna.  
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Nedan följer en bild av hur ägarna placerade sin verksamhet utifrån de motsatta adjektiven.  

 

 

Figur 4. Hantverksgården positionering  

 

Kaxigt-ödmjukt 

Eva och Tomas förklarar att hantverksgården vill framstå som jordnära och ödmjuka. Eva 

uppfattar det som en risk i att marknadsföra sig för aggressivt då de är väldigt mån om att 

uppfattas som ödmjuka.  

 

Traditionellt-nytänkande 

Eva menar att deras verksamhet till viss del är nytänkande då hon hela tiden försöker testa nya 

typer av hantverk. Dock beskriver de sina produkter och gården som bondromantiskt. De menar 

att verksamheten bör uppfattas som robust men sober och att de därigenom blir de mycket 

traditionella.  

 

Svartvitt-färg 

Båda ägarna identifierar verksamheten väldigt starkt med färgen linneblekt, då stora delar av 

deras sortiment består av just linne. Vidare nämner de att omättade och ljusa färger passar deras 

verksamhet. 
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Kantigt-mjukt 

Eva och Tomas var båda överens om att Hantverksgården kändes mjukt. Ingen vidare diskussion 

hölls om denna skala.  

 

Budget-exklusivt 

Ägarna förklarar att Hantverksgården ligger bra i pris jämförelsevis med andra konkurrenter som 

säljer egenproducerade hantverk. Däremot är deras utbud inte lika billigt som massproducerade 

produkter, men de beskriver sig inte som överklass.  

 

Lekfullt-seriöst 

Eva och Tomas tycker Hantverksgården är mer lekfullt. De jämför med Biltema som seriöst, där 

fokus ligger på att bygga en “business” och där affärsutvecklare anställs. De förklarar att det 

ligger mycket hårt arbete bakom Hantverksgården, men detta är gjort med lekfullhet.  

 

4.2.4 Sammanfattning identifikationsfasen  

Sammanfattningsvis identifierades Hantverksgården nuvarande profil, visuellt och strategiskt. 

Tillsammans med förstudien etablerades en helhetsuppfattning om verksamheten. Ägarna hade 

en tydlig uppfattning om verksamhetens varumärkesidentitet, där de listade kriterier såsom 

egenskaper, fördelar och värderingar (2.2). För att koppla rätt associationer till företaget, som går 

hand i hand med kärnvärden, granskades dess fysiska miljö och helhetsupplevelse (Figur 3). 

Gården fysisk miljö ansågs skapa en känsla hos konsumenten och visar på att varumärket 

erbjuder något som ingen annan gör, vilket är en utgångspunkt för att skapa önskvärda 

associationer (2.5).  För att uppfylla en lyckad “craft branding” är det viktigt att varumärkets 

historia och ursprung presenteras genom designen för att det ska upplevas autentiskt och 

förtydliga hantverket (2.10). Utifrån förstudien (4.1) och denna fas kartlades Hantverksgårdens 

verksamhet, dess identitet, hur de profilerar sig visuellt och kärnvärden lantligt, genuint och 

idylliskt. Genom en grundlig förståelse om företagets identitet skapades förutsättningar för att ta 

fram ett koncept utifrån varumärkets berättelse och dess kärnvärden. Därmed kunde 

nästkommande fas inledas, då riktlinjer för sökning etablerats.  
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4.3 Inspirationsfas 

Inspirationsfasen påbörjades med en brainstorming kring de framtagna kärnvärdena: lantligt, 

genuint och idylliskt. Med kunskap från förstudien och identifikationsfasen kunde en 

brainstorming inledas med utgångspunkt från identifierade associationer och nyckelord som 

användes till ett aktivt sökande av formgivning och visuellt språk.  

 

4.3.1 Brainstorming  

Brainstorming utfördes genom att fritt associera kring kärnvärdena: lantligt, genuint och idylliskt. 

Brainstormingen delades in i tre omgångar, en för varje kärnvärde, där författarna antecknade 

sina associationer kring de specifika orden under begränsad tid. Resultatet blev tre olika tabeller, 

en för varje kärnvärde, med författarnas associationer uppstaplade. De associationer som 

författarna ansåg mest lämpade för verksamheten är i tabellen markerad med fet stil. Utifrån 

Tabell 1–3 utfördes en sista omgång där författarna baserat på de framtagna associationerna 

utförde en brainstorming kring det visuella språket som presenteras i Tabell 4.  

 

Nedan presenteras författarnas associationer kring kärnvärdena, samt associationer kring det 

visuella språket.  
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Tabell 1. Brainstorming utifrån kärnvärdet genuint  

 

 

Tabell 2. Brainstorming utifrån kärnvärdet idylliskt  
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Tabell 3. Brainstorming utifrån kärnvärdet lantligt 

 

 

Tabell 4. Brainstorming utifrån tidigare tabeller 1–3, associationer kring det visuella språket.  
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4.3.2 Moodboard      

Utifrån brainstormingen utformades tre moodboards som användes för att med hjälp av bilder 

visualisera associationerna framtagna vid brainstormingen (4.3.1). Figur 5 visualiserar de utvalda 

associationer som presenterades i Tabell 1–4 såsom redskap, slitage, linneblekt tyg, bondgård, 

jord, blommor, sommarmiljö och boskap. Figur 6 visualiserar de begrepp som presenterades i 

Tabell 4. Utifrån Tabell 4 utforskades även lämplig typografi i Figur 7.  

 

Figur 5. Moodboard: Visualisering baserat på utvalda associationer  

 

Figur 5 syftar till att skapa en förmåga att uppfatta företagets identitet utan att konkret se 

fotografier från verksamheten eller företagets namn. De sammansatta bilderna i Figur 5 ger en 

färgpalett som går i jordnära färger såsom brunt, grått och vitt med inslag av färger i pastell, 

bland annat grönt och skärt. Nyckelord för Figur 5 var vintage, ornament och autentiskt.  
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Figur 6.  Moodboard: Grafisk form och element, baserat på figur 1.  

 

I Figur 6 presenteras olika förslag på hur en logotyp kan utformas genom olika emblem, ornament, 

teckensnitt och bildmärke. Figur 6 visar hur man kan arbeta med olika typografi, dekorativa element 

och illustration. Bilderna visar hur logotypen kan anpassas för att appliceras på olika bakgrunder, 

samt hur text och illustration kan kombineras.  Nyckelord för Figur 6 var “ornament”, 

“emblem”, “vintage design” och “farm logo”.  
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Figur 7. Moodboard: Teckensnitt  

 

I Figur 7 presenteras olika förslag på teckensnitt baserat på Tabell 4 där skärningar såsom seriff 

och script associerades till ett passande visuellt språk. Olika karaktärer för teckensnitten valdes ut 

för att se hur ett mer simpelt och rent teckensnitt kunde kombineras med ett mer personligt och 

särpräglat. Nyckelord för sökning av olika teckensnitt i Figur 7 var “seriff”, “script”, “vintage”, 

“classic” och “craft”.  

 

4.3.3 Sammanfattning inspirationsfas  

Inspirationsfasen resulterade i associationer baserade på Hantverksgårdens tre kärnvärden, vilket 

etablerade nyckelord som användes vid sökning av visuell inspiration. Utifrån den visuella 

inspirationen skapades tre moodboards som illustrerade den känslan logotypen ska förmedla. Att 

använda kärnvärden som utgångspunkt baserades på rapportens syfte. Företagets kärnvärden 

beskriver sammanfattat Hantverksgårdens verksamhet vilket gör att associationerna baseras på 

varumärkets identitet (2.2), något som bidrar till att återspegla företagets berättelse och höjer 

känslan av verksamhet inom hantverk (2.10).  
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4.4 Konceptfas 

Utifrån tidigare faser där vi identifierat Hantverksgårdens nuvarande identitet och profil, samt 

insamling av inspiration påbörjades enkla skisser för att kunna presentera ett flertal idéer till en 

logotyp. Syftet med skisserna, så kallade tumnagelskisser (Bilaga 3) var att generera så många idéer 

som möjligt på papper för att inte begränsa tankeverksamheten. Vid skissarbete hämtades 

inspiration från Figur 6. I konceptfasen undersöktes inte teckensnitt vidare, istället ansågs det 

enklare att undersöka de mer noggrant vid digitalisering av skisserna. Namnet 

“Hantverksgården” och ytterligare information i text tecknades i skisserna på fri hand.  

 

4.4.1 Tematisering: Objekt  

Utifrån inspirationsfasen där vi sökt inspiration baserat på associationer och kärnvärden hittades 

flertal logotyper med illustrativa motiv (Figur 6). Utifrån en kartläggning över liknande 

verksamheters logotyper (Figur 1) identifierades även att illustrationer och ornament ofta 

förekommer. Personlighet och ursprung är två aspekter som bör återspeglas visuellt inom craft 

branding (2.10). För att ge ökad personlighet tog författarna beslutet att inkorporera dekorativt 

element som kunde knytas till Hantverksgården.  

 

Inför skisstadiet gjordes en brainstorming kring objekt som kunde illustreras i logotypen. Att 

använda avbildande teckningar förhöjer förmågan hos mottagaren att uppfatta objektet (2.7.1). 

Majoriteten av objekten i Tabell 5 ansågs stämma överens med de associationer som nämndes i 

Tabell 1–4. De objekt som inte ansågs samspela med associationerna ströks i Tabell 5.  

 

 

 

Tabell 5. Tema objekt  
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4.4.2 Tematisering: Form och design  

Inför skisstadiet gjordes även Tabell 6 med olika former av logotyper som kunde användas 

(2.7.1). De former som inte användes vidare ströks i tabellen. Urvalet baserades på de trender 

som visualiseras i Figur 6 under inspirationsfasen.  

 

 

Tabell 6. Form av Logotyp  

 

De två former som ansågs lämpliga att arbeta vidare med hade potential att inkorporera 

avbildade objekt. Ett bildmärke valdes då formen utgörs av linjeteckningar eller detaljrika 

illustrationer (2.7.1). Ett emblem valdes då formen ger möjlighet att kombinerar företagets namn 

med en omgivande form, som antingen kan vara simpla ornament eller illustration. Ett emblem 

anses även ge en mer personlig relation till varumärket, vilket går i linje med företagets kärnvärde 

genuint (2.7.1).  

 

4.4.3 Sammanfattning konceptfas  

Konceptfasen inleddes med beslutet att arbeta vidare med illustration och ornament baserat på 

identifikationsfasen och inspirationsfasen. Därefter utfördes brainstorming över vilka objekt som 

associerades till Hantverksgården för att få lämpliga motiv att inkorporera i logotyp. Val av form 

konkretiserades till ett bildmärke och emblem då dessa ansågs mest lämpliga för illustration och 

ornament. Vidare utfördes flertal tumnagelskisser för att testa flertal lösningar där olika former och 

motiv kombinerades med namnet Hantverksgården.  

 

4.5 Undersökningsfas 

I undersökningsfasen utfördes en iterativ process där resultatet från konceptfasen undersöktes.  

I Urval 1 valdes fyra av tumnagelskisserna från tidigare fas ut för att sedan digitaliseras. 

Modifikationer gjordes vid digitaliseringen då nya idéer uppkom och större möjlighet till 

variation och detaljarbete fanns. De digitaliserade skisserna presenterades sedan för 

Hantverksgårdens ägare som återkopplade muntligt via Skype. Utifrån ägarnas åsikter gjordes i 
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Urval 2 ett beslut om att enbart arbeta vidare med tre av förslagen. I Urval 3 gjordes ytterligare 

modifikationer av de tre logotyperna utifrån synpunkter som kommit fram under video 

korrespondensen med ägarna. Logotyper värderades sedan med hjälp av en värderingsmatris 

som baserat på teori och feedback visade på att två av logotyperna hade störst potential för 

vidareutveckling.  

 

4.5.1 Urval 1  

De skisser som inte ansågs som lämpliga, på grund av icke önskvärda attribut, valdes bort. De 

skisser som ansågs lämpliga diskuterades sedan internt där författarna delade in tumnagelskisserna i 

två olika kategorier: emblem och bildmärke (2.7.1) De bilder med en blå markering innebär att 

formen kategoriseras som emblem och de med röd markering som bildmärke. Vidare skrevs för-

och nackdelar på skisserna. De skisser som inte fick en kommentar ansågs inte bidra med 

ytterligare insikter till designinriktiningen (Bilaga 3). Utifrån för-och nackdelar med de granskade 

skisserna valdes fyra skisser ut för att sedan digitaliseras. De fyra skisserna ansågs stämma bäst 

överens med företagets kärnvärden, förmedlade rätt känsla enligt Figur 5–7 och innehöll de 

motiv som noterats som relevanta i Tabell 5.  

 

  

Figur 8. Tumnagelskiss - Emblem  

Utifrån tumnagelskisser valdes Figur 8 ut då författarna såg potential i att skapa ett emblem utav 

ornament som efterliknar växtlighet. Den går i linje med kärnvärden såsom genuint och idylliskt, 

men saknar associationer till en lantlig miljö och kan därmed förväxlas med verksamhet inom 

trädgård och växter. Det ansågs däremot finnas möjlighet att förtydliga associationerna genom 

att arbeta med ett passande teckensnitt.  
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Figur 9. Tumnagelskiss - Bildmärke 

Figur 9 visar hur motiv kan illustreras och kombineras med namnet för att skapa ett bildmärke 

med tydlig hierarki. Här ansågs det även intressant att arbeta med ladan i perspektiv. Förslaget 

ansågs ge associationer till alla tre kärnvärde, med en illustrerad lantlig miljö, information om 

ursprung som leder till ordet genuint och kombinerat med en seriff blir helhetsintrycket idylliskt 

och välbalanserat.  

 

 

Figur 10. Tumnagelskiss - Bildmärke 

Figur 10 är precis som Figur 9 ett bra exempel på bildmärke. Vi ser potential i att kombinera ladan 

från Figur 9 med kärran för att skapa ett välbalanserat bildmärke. 
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Figur 11. Tumnagelskiss - Emblem  

Figur 11 exemplifierar hur vi kan anspela på gårdens fysiska miljö. Ägarna till Hantverksgården 

ansåg den lantliga omgivningen, med dess ängar och lokalisering, som unik och 

konkurrenskraftigt för Hantverksgården. Figur 11 anses stämma väl överens med kärnvärdena 

idylliskt och lantligt. Med ytterligare modifikation, exempelvis tillägg av härkomst och årtal, kan 

även genuint uppfyllas.  

 

4.5.2 Digitala skisser  

Utifrån urval 1 (4.5.1) gjordes sedan en digitalisering baserad på de utvalda tumnagelskisserna. 

Information om verksamhetens geografiska placering Ledberg och datum när verksamheten 

grundade, lades till för att arbeta mer kring faktorer som ursprung och mening (4.2). Val av 

teckensnitt har baserats på Figur 7. Vid arbete med emblem har ett mer stilistiskt teckensnitt 

använts för att inte få för stor plats hierarkiskt. Vid arbete med bildmärke har ett dekorativt 

teckensnitt använts för att skapa mer karaktär i logotypen. Vid arbete med dekorativt ornament 

har ett mer organiskt och dekorativt teckensnitt använts för att bli en del i den abstrakta formen. 

 

  



40 

 

Figur 12. Logotyp 1 

Figur 12 är baserad på Figur 11 och är ett emblem. Modifikationer från ursprungsskissen gjordes 

där himlen togs bort. Initialt digitaliserades både åkern och himlen med streck, detta ansågs 

emellertid ge ett obalanserat intryck.  

 

 

Figur 13. Logotyp 2 

Figur 13 är baserad på skissen Figur 9 och är ett bildmärke. Här testades det tredimensionella 

perspektivet vidare och kärran placerades även intill huset för att bidra till verksamhetens 

karaktär. Istället för en rund form testades även en linjär för att se om logotypen kunde fungera 

utan en sluten form.  
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Figur 14. Logotyp 3  

Figur 14 är baserad på skissen figur 8. Skissen är uppbyggd av ett dekorativt ornament, som syftar 

till att skapa associationer genom ett mer abstrakt mönster. Motivet är inspirerat av den 

organiska miljö och verksamhet som Hantverksgården bedriver.  

 

 

 

 Figur 15.  Logotyp 4  

Figur 15 är baserad på skissen figur 9 och är ett bildmärke. För att få fram husets karaktär 

ytterligare testades ett tredimensionellt perspektiv, där huset ses från sidan istället för rakt 

framifrån. Huset gjordes ifyllt för att undersöka om det bidrog till kontrast i logotypen.  
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Figur 16.  Logotyp 5  

Figur 16 är baserad på skissen figur 11 och är ett emblem. Den fysiska miljön visualiserades 

återigen, denna gång med fokus på himlen där en solnedgång illustreras. Placering av typografi 

ändrades för att skapa en helhet i logotypens form. Inspiration från skiss Figur 10 användes och 

en kärra placerades även i logotypen då denna ansågs karaktäristisk för Hantverksgården. 

 

4.5.2 Urval 2  

De digitaliserade skisserna visades sedan för Hantverksgårdens ägare. Mötet skedde genom 

videosamtal med hjälp av skärmdelning. En presentation gjordes där inspiration och moodboard 

först visades för att sedan presentera de fem olika logotyperna. Till varje logotyp ställdes frågor 

(Bilaga 2) om vilka associationer som skapades, om logotypen speglade deras verksamhet, om de 

illustrerade objekten ansågs passande, hur den skiljer sig gentemot den ursprungliga logotypen 

(4.2.1). Logotyperna betygsattes sedan med betyg från 1–5, där 1 var lägst och 5 högst.   

 

I Logotyp 1 (Figur 12) ledde associationerna till åkermark och plöjgårdar. De gillade den och tyckte 

det fanns en fin balans. Objektet som avbildas i logotypen ansågs väldigt bra, trästrukturen i 

huset tyckte de fångade gårdens karaktär och illustrationen upplevdes som Hantverksgården. De 

gillade att logotypen presenterade när verksamheten etablerades och de tyckte teckensnittet 

kändes vintage, men ändå tidlöst. Problematiskt ansågs dock att “Ledberg” i Logotyp 1 fick mer 

fokus än Hantverksgården, vilket ägarna sa kunde bli ett problem med tanke på att den liknande 

verksamheten “Ledbergs krukmakeri” och kunde därmed skapa förväxling. Ytterligare ett 

problem var att logotypen kunde associeras för mycket med lantbruk, då de illustrerade fälten 

förde tankarna till skördetröskor och ägg. Jämförelsevis med den ursprungliga logotypen (4.2.2) 
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kändes Logotyp 1 mer genomarbetad. Däremot upplevdes ursprungliga logotypen mer neutral, 

vilket ägarna ansåg minska risken för fel association.   

 

Logotyp 1 fick betyg: 4. “Den håller ihop bra och känns proffsig.” Tomas gillar den starkt. Eva har 

svårt för åkern, “känns som ett fingeravtryck”.  

 

Logotyp 2 (Figur 13) uppfattades mer ren och minimalistisk i sin form. Tomas tyckte den gav 

associationer till “ranch” och “cowboy” på grund av vagnen placerad i logotypen. Eva tyckte 

dock att vagnen var fin. De tyckte att “Hantverksgården I Ledberg” fungerade bättre än i Logotyp 

1, då det blev mer tydligt att namnet faktiskt är Hantverksgården. Perspektivet tyckte de var 

väldigt fint, men de kommenterade att något kändes skevt med vagnens placering. Däremot 

tyckte de att husets karaktär kom fram mer när man såg gården från sidan. Jämförelsevis med 

den ursprungliga logotypen (4.2.2) ansågs Logotyp 2 har bra igenkänningsfaktor då den hade en 

naturlig övergång gentemot den ursprungliga.  

 

Logotyp 2 fick betyg: 5. Tomas gillar denna starkt och Eva gillar denna bäst. Däremot känns den 

inte riktigt genomarbetad i jämförelse med Logotyp 5. Vid ett test om vilken logotyp de minns 

tydligast är det Logotyp 2 som Eva nämner.  

  

Logotyp 3  (Figur 14) inleddes med en kommentar från Tomas “Loggan ligger i håret på någon? 

Ser ut som en hjärna.” De sade däremot att blommigt och snirkligt är något de anser som 

allmänt tilltalande. Ytterligare associationer som kom fram var 60-talet. De var skeptiska inför att 

att logotypen skulle spegla verksamheten och Eva sa att hon skulle behöva tid för att vänja sig 

vid den.  Jämförelse med den ursprungliga logotypen (4.2.2) kändes denna mycket annorlunda 

och Eva hade svårt att ta in den.  

 

Logotyp 3 fick betyg: 1. Tomas och Eva kunde inte riktigt associera logotypen till verksamheten 

och hade svårt att ta ställning till den.  

 

Till Logotyp 4 (Figur 15) upplevde de att formen var ren, enkel och fin. De tyckte att 

“Hantverksgårdens” storlek hade bättre hierarki här än i Logotyp 1, vilken gjorde att förväxling 

mellan verksamheten “Ledbergs Krukmakeri” minskade. Logotypen uppfattades tyngre än 

tidigare när huset var ifyllt och de kändes som det var natt och fönsterna var tända. Jämförelse 

med Logotyp 3 ligger mer fokus på huset vilket är bra. Jämförelse med den ursprungliga logotypen 
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(4.2.2) är det mycket fokus på gården och det känns som en naturlig övergång. De frågar om det 

finns problematik kring att skala logotypen på grund av de tunna linjerna.  

 

Logotyp 4 fick betyg: 2. Tomas och Eva upplever den tung i underkant. De gillar inte heller 

logotypen i mindre skala.  

 

Logotyp 5 (Figur 16) Tomas tyckte den var mycket fin och gillade den kompakta formen, han 

upplevde den som proffsigt, legitim och att den gav ett “producerat” intryck. Eva tyckte Logotyp 

5 var jättefin, men upplevde att solen i bakgrunden gav kyrkliga associationer. De tyckte “solen” 

ramade in Hantverksgården och satte ladan i centrum vilket gav ett kaxigt intryck. De tyckte 

logotypen skapade nyfikenhet och återspeglade helhetsupplevelsen av gården. Eva tyckte 

speciellt mycket om den runda formen. I jämförelse med den ursprungliga logotypen (4.2.2) 

tyckte de att Logotyp 5 gav ett mer självsäkert intryck och de gillade dess runda form gentemot 

den tidigare rektangulära.  

 

Logotyp 5 fick betyg: 5. Eva hade gillat denna bäst om solen inte var illustrerad i bakgrunden. 

Tomas tyckte om denna starkt och tyckte att den var finast rent grafiskt. De tyckte den höll ihop 

bra, kändes proffsig och hade en tilltalande form.  Vid ett test om vilken logotyp de minns 

tydligast är det Logotyp 5 som Tomas nämnde.  

 

Sammanfattningsvis var Logotyp 2 och Logotyp 5 tydliga favoriter.  Även Logotyp 1 tyckte de väldigt 

mycket om och såg potential i.  

 

4.5.3 Urval 3  

Baserat på feedback från Hantverksgårdens ägare gjordes ett beslut om att arbeta vidare med 

Logotyp 1, 2 och 5. Utifrån olika synpunkterna från ägarna gjordes modifikationer av de tre 

logotyperna.  
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Figur 17. Modifiering av Logotyp 1 

I Logotyp 1 korrigerades teckensnitten för att förtydliga hierarkin. I den nya designlösningen 

framträder “Hantverksgården” som primärt medan “Ledberg” läses sekundärt.  

 

 

Figur 18. Modifiering av Logotyp 2   

I Logotyp 2 korrigerades vagnen för att perspektivet skulle upplevas som korrekt. För att ge ett 

mer färdigställt intryck gjordes ramen runt typografin mer markant. Typografin för “I Ledberg” 

ändrades även för att passa in i logotypens helhet. För att rama in “I Ledberg” applicerades tre 

korsstygn som ska föra tankarna till den hantverksmässiga verksamheten. 
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Figur 19. Modifiering av Logotyp 5  

I Logotyp 5 bevarades den runda formen med hjälp av en ram. Solstrålarna som gav religiösa 

associationer kunde då bytas ut mot fält.   

 

4.5.3.1 Värderingsmatris  

För att värdera de tre olika logotyperna användes en värderingsmatris (3.4.4) där 

lösningsförslagen jämfördes gentemot teori (2.6 och 2.7). Författarna betygsatte vardera logotyp 

baserat på interna diskussioner och den feedback som Hantverksgårdens ägare gett.    

 

 

Tabell 7. Värderingsmatris 1 
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Logotyp 1 värderades till totalt 16 poäng. Den ansågs inte markant minnesvärd då huset avspeglas 

rakt framifrån och innehöll inte något externt element. Däremot uppskattades den runda formen 

av ägarna och uppfattade den som igenkännbar. Logotypens originalitet ansågs hög då det 

illustrerades huset är en avbildning av den riktiga gården. Trästrukturen som avbildas i husets 

fasad ansågs också bidra till mycket karaktär enligt ägarna. Då illustrationen är en avbild av huset 

och dess omgivning förmedlades en berättelse för mottagaren. Med hjälp av information om 

geografisk placering och datum förtydligades även verksamhetens ursprung. Skalbarheten är ett 

problem då logotypen innehåller mycket element med tunna linjer. Utförandet av logotypen är 

hantverksmässigt av hög kvalité och tilldelas därmed hög poäng.  

 

Logotyp 2 fick totalt 20 poäng. Den upplevdes som minnesvärd då den ansågs ha många externa 

element som gjorde formen mer minnesvärd t.ex. korsstygnen och vagnen. Logotypen 

värderades till högsta betyg i originalitet eftersom huset framställs i perspektiv, något ägarna sa 

var gynnsamt då husets karaktär kommer fram ytterligare och associationer gentemot en 

bondgård minskar. Då logotypen beskriver verksamheten väl så värderas dess meddelande högt. 

Däremot porträtteras inte gårdens omgivning lika väl som övriga förslag. Skalbarheten anses vara 

relativt bra, trots att den är väldigt dekorativ, däremot kan den plockas isär för att att appliceras i 

olika sammanhang. Utförandet av denna logotyp är näst intill högsta nivå då den är illustrerad 

med hög precision. 

 

Logotyp 5 utvärderades till totalt 21 poäng. Den upplevs som minnesvärd då den till skillnad från 

Logotyp 1 innehåller ett externt element, en vagn, som väger upp för att huset inte porträtteras i 

perspektiv. Då dess runda inramning bidrar till att skapa en komplett form får logotypen ett 

tidlöst intryck. Både huset och vagnen är avbildade efter fotografier från gården och ger 

logotypen särpräglade motiv. Verksamhetens historia och karaktär blir därmed tydlig och 

kombinerat med den geografiska platsen och datum får logotypen en tydlig berättelse. 

Skalbarheten är ett problem då logotypen innehåller mycket element med tunna linjer. 

Utförandet av denna logotyp är högsta nivå då den är illustrerad med hög precision och den 

består av många illustrativt krävande element. 

 

4.5.6 Sammanfattning undersökningsfas 

Avslutningsvis kunde författarna efter undersökningsfasen ta beslut om att gå vidare med Logotyp 

2 och 5 till definitionsfas då dessa ansågs ha störst potential. 
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4.6 Definitionsfas 

Definitionsfasen inleddes med detaljarbete av de två logotyperna som valts baserat på 

undersökningsfasen.  

 

4.6.1 Logotyp 2 

 

Figur 20: Detaljarbete Logotyp 2  

 

Under definitionsfasen korrigerades Logotyp 2 genom att ytterligare detaljer applicerades. I taket 

och husets långsida adderades ytterligare textur för att ge en mer komplett bild av huset. 

Linjetjockleken i vagnen gjordes tjockare för att få tydligare kontrast mot huset.  

 

 

Figur 21: Negativ bakgrund Logotyp 2  

 

Under denna fas utforskades även hur logotypen skulle appliceras som negativ på en mörk 

bakgrund (Figur 21). När illustrationen från den positiva logotypen gjordes i vitt fick författarna 

inte längre samma associationer till illustrationen. Därför togs ett beslut att invertera huset och 

illustrera det med som ifyllt istället för med linjer.  
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4.6.2 Logotyp 5  

 

Figur 22: Detaljarbete Logotyp 5  

I Logotyp 5 korrigerades husets bakgrund. De böljande fälten togs bort då de inte ansågs 

överensstämma med den fysiska miljön. Istället adderades staket för att förtydliga associationerna 

till “gård”. Staketet illustrerades i perspektiv för att tydligt särskiljas från den horisontella ramen 

runt texten “Hantverksgården”.  

 

 

Figur 23: Negativ bakgrund Logotyp 5 

Huset och vagnen inverterades även i Logotyp 5 för att ge önskvärda associationer (Figur 23).   

 

4.7 Värdering  

En värdering av de två logotyperna utfördes genom individuella intervjuer med åtta 

respondenter. Respondenternas bakgrund varierade, där fyra stycken ansågs ha god förkunskap 

om design, två stycken ingen förkunskap om design och två stycken professionell kunskap om 

design. Personerna behövde inte ha en personlig relation till Hantverksgårdens verksamhet, då 
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rapportens syfte enbart granskar huruvida de definierade kärnvärdena associeras genom 

designlösningarna som författarna tagit fram. Ett varumärkes associationer skapas till två 

tredjedelar genom det visuella intrycket (2.6) och därmed ansågs intervjuformen passande för att 

kunna värdera huruvida kärnvärdena uppfattas. Åldern på respondenterna varierade, där sex 

stycken befann sig i 20–25 års ålder och två i 25–50 års ålder. 50% definierade sig som man och 

50% definierade sig som kvinna. Genom en varierad spridning i ålder, utbildning/yrke och kön 

värderades logotyperna av en målgrupp med varierad bakgrund.  

 

4.7.1 Förberedelse 

Inför intervjun förbereddes ett presentationsdokument med bilder på de två logotyperna som 

respondenterna skulle diskutera kring. I bilderna som förbereddes presenterades logotyperna i 

svart på vit bakgrund, på mockups med valda bakgrundsmaterial och i samband med bilder av 

utvalda miljöer.  

 

4.7.2 Intervjuer  

Under intervjun ställde en av författarna frågor parallellt med att denne presenterade bilder 

genom presentationsdokumentet. Presentationsdokumentet visades för respondenten på en stor 

skärm. Den andra författaren ansvarade för att anteckna svaren från respondenten. Under de 

inledande frågorna presenterades logotyperna separat från varandra i svart på vit bakgrund för att 

respondenterna skulle kunna diskutera fritt om associationerna de kopplade till enbart logotypen 

utan att påverkas av dess omgivning. Under de inledande frågor fick respondenten placera 

markeringar på de skalor som användes i identifikationsfasen (Figur 4) för att definiera ytterligare 

associationer. Logotyperna presenterades sedan i “mockups” med bakgrunderna metall, tyg och 

matt svart. Valet av material baserades på att ägarna associerade sin verksamhet till linneblekt tyg, 

därav fann vi det intressant att undersöka om logotyperna ansågs passande för placering på tyg 

eller om de ansågs mer lämpliga på annan bakgrund. Efter att de visats på olika material 

presenterades logotyperna i samband med bilder som representerade olika verksamheter för att 

undersöka om de associerades till rätt verksamhet. De verksamheter som presenterades var 

gårdsbutik (fotografi inuti butiken), ett konstmuseum och en industriverksamhet. Slutligen 

presenterades logotyperna tillsammans för att kunna jämföra dess egenskaper direkt mot 

varandra (Bilaga 4).  
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4.7.3 Sammanfattning värdering  

Den logotyp som utifrån respondenternas svar starkast uppfyllde de aspekter och kriterier (5.3) 

som undersökts gentemot syftet var Logotyp 2. I och med detta ansågs Logotyp 2 vara mest lämplig 

och ett beslut togs om att enbart arbeta vidare med denna i kommunikations-och 

produktionsfasen.  
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4.8 Kommunikations och produktionsfas    

Nedan exemplifieras hur Logotyp 2 skulle kunna appliceras i lämpliga kanaler.  

4.8.1 Mockups 

 

 

 

Figur 24: Mockup (Facebook): Logotyp 2  
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Figur 25: Mockup (Tygkasse) Logotyp 2  

 

Figur 26: Mockup (Etikett) Logotyp 2 
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Figur 27: Mockup (Skylt) Logotyp 2  

 

 

4.8.2 Sammanfattning av kommunikations och produktionsfasen  

 

Under kommunikations och produktionsfasen exemplifieras hur Logotyp 2 kan appliceras som 

profilbild på Facebooksida, hur den kan appliceras på produkter och på produktbeskrivande 

etiketter. Författarna såg möjligheten att fördela logotypens element för att anpassa den vid 

applicering på olika ytor. Möjligheten poängterades även av en respondent med professionell 

designbakgrund och därför exemplifierades även hur logotypen kan appliceras utan illustrationen 

för bättre passa på t.ex. avlånga ytor.  

  



55 

5. Analys  

5.1 Logotyp 2 

De vanligaste associationerna till Logotyp 2 var traditionellt, landet och genuint. Fyra av 

respondenterna uppfattade verksamheten som seriös men med en lekfullhet i den meningen att 

de gjorde saker de tyckte var roliga. Fyra av respondenterna upplevde verksamheten som icke-

massproducerad, där verksamheten även kommenterades som ödmjuk, äkta och kvalitetsinriktad. 

Vidare uttryckte fem personer när de i slutet av intervjun fick höra kärnvärdena genuint, lantligt 

och idylliskt att de bäst kopplade dem till Logotyp 2. Tre respondenter uppfattade kärnvärdena 

lika starkt i Logotyp 2 som Logotyp 5. Två av respondenterna kommenterade att vagnen bidrog till 

fel associationer och förde tankarna till “rodeo” eller mer lantbruk istället för en enbart lantlig 

känsla. Eftersom majoriteten av respondenternas associationer stämmer väl överens med hur 

Hantverksgården vill positionera sig (Figur 4) anses relevanta associationer (2.5) ha skapats i 

respondenternas minne. Detta bidrar till en fördelaktig image av varumärket och att varumärkets 

kärnvärden reflekteras (2.5).  

 

Fem av respondenterna upplevde ladans perspektiv i Logotyp 2 som tilltalande och igenkännbart. 

Vidare beskrevs formen som stark och “skön” utav de två respondenterna med professionell 

designkunskap. Detta bidrar således till att Logotyp 2 uppfattas som minnesvärd (2.6 och 2.7) då den 

anses innehålla element som överraskar mottagaren och har en tilltalande form.   

 

Vidare såg fem av personerna Logotyp 2 som mest tilltalande, varav en såg båda logotyperna som 

lika tilltalande. Även husets perspektiv ansågs som ett intresseväckande element hos dessa 

respondenter. Eftersom många visuella detaljer i Logotyp 2 uppskattades av respondenterna för 

anses Logotyp 2 uppfylla kriteriet Älskbarhet (2.6). 

 

Tre av respondenterna upplevde Logotyp 2 som svår att applicera på produkter. Den ansågs mer 

passande för plana ytor eller en skylt. En av respondenterna med professionell designbakgrund 

såg potential i att kunna “bryta upp” de olika elementen i Logotyp 2, vilket möjliggör för 

applicering på olika ytor och produkter. Logotyp 2 uppfyller således till viss del överförbarhet (2.7).  

 

Två av respondenterna tyckte att elementen i Logotyp 2 inte samspelade och saknade en 

sammanhängande form. Tre av respondenterna uttryckte under intervjun att de fann Logotyp 2 
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som “detaljerad” eller “välarbetad”, där fem även kommenterade att de gillade det illustrerade 

huset och dess perspektiv. Logotyp 2 anses utifrån respondenternas svar ha god precision i sitt 

hantverk, men majoriteten kommenterade inte utförandet i Logotyp 2 tillräckligt för att dra 

slutsats om ett gott utförande (2.7). I och med kommentarer om husets unika karaktär och dess 

placering kan aspekter i originalitet (2.7) uppfyllas.  

 

5.2 Logotyp 5  

De vanligaste reaktionerna till Logotyp 5 var modern, exklusiv och lantlig. Tre respondenter såg 

begreppet modern som något positivt, då det tolkades som att Hantverksgården kombinerade 

gamla metoder med moderna. Begreppet modern ansågs i vissa fall negativt. Två av de med 

professionell designkunskap upplevde att det stred mot “hantverkskänsla” och gav ett “falskt” 

intryck. Två av respondenterna fick associationer till en mindre verksamhet och adjektiv som 

serviceinriktat och genuint kommenterades. Associationer såsom lantligt, kvalitativt och i viss 

mån exklusivt går i linje med hur Hantverksgården vill profilera sig. Däremot var modern den 

vanligaste associationen, vilket inte går i linje med Hantverksgårdens positionering, varpå de vill 

värna om tradition (Figur 4). I slutet av intervjun när kärnvärdena presenterades tyckte en av 

respondenterna att kärnvärdena kopplades bäst till Logotyp 5. Tre respondenter uppfattade 

kärnvärdena lika starkt i Logotyp 2 som Logotyp 5. Logotyp 5 har därmed uppfyllt vissa kriterier för 

relevanta associationer (2.5) och stämmer till viss del överens med Hantverksgårdens kärnvärden.  

 

Fyra av respondenterna upplevde Logotyp 5 som en tilltalande form, där den upplevdes som 

sammanhängande och mer sluten i sin form än Logotyp 2. Två respondenter ansåg att logotypen 

uppfattades mer professionell. En av de respondenter med professionell designkunskap 

uppfattade Logotyp 5 som fint illustrativ. Därmed kan Logotyp 5 uppfylla kriterium för utförande 

(2.7). Två av respondenterna tyckte att formen inte skapade lika stor igenkänning på grund av att 

elementen upplevdes svagare än i Logotyp 2, samt att den innehöll för mycket element. Logotyp 5 

uppfyller inte riktigt kriteriet minnesvärd (2.6 och 2.7) då elementen upplevs som negativa och 

saknar enkelhet. Däremot uppfattas helhetsformen som mer harmonisk än Logotyp 2. Fyra 

respondenter såg Logotyp 5 som mest tilltalande, varav en såg båda logotyperna som lika 

tilltalande. Därmed kan kriteriet älskbarhet (2.6) till viss del anses uppfyllt. 

 

Fyra respondenter upplevde Logotyp 5 enklare att applicera än Logotyp 2 genom dess runda form 

som kan liknas vid en stämpel. Den ansågs lättare att applicera på produkter och ojämna ytor. 
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Två av respondenterna med professionell designbakgrund ansåg dock att Logotyp 5 var mindre 

användbar och skulle bli för “plottrig” om den förminskades. Logotyp 5 ansågs enklare att 

applicera på olika produktkategorier än Logotyp 2 och kan därmed uppfylla vissa kriterier för 

överförbarhet (2.7) som syftar till elements förmåga att fungera över produktkategorier.  

 

Fyra av respondenterna ansåg Logotyp 5 som okaraktäristisk, då formen upplevdes som 

massproducerad. En av respondenterna kommenterade emellertid att huset gav en karaktär till 

logotypen. I och med att flertal av respondenter uppgett att de finner Logotyp 5 som 

okaraktäristisk och övriga inte uppgett några kommenterar som kan knytas till ett originellt 

intryck, uppfyller inte Logotyp 5 kriterierna för att ses som originell (2.7).  
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5.3 Kriterier och aspekter  

Tabellen baserades på sex kriterier (2.7) för hur en framgångsrik logotyp bör utformas.  Fyra 

kriterier för varumärkeselement (2.6) har även granskats, däremot undersöktes inte 

anpassningsbarhet och skyddbarhet, då dessa kriterier ansågs svåra att värdera i dagsläget.  Meddelande 

och meningsfullhet, samt överförbarhet, mångsidighet och skalbarhet kombinerades då dessa ansågs 

likvärdiga. Utifrån Tabell 8 kan det utläsas att Logotyp 2 uppfyllde flest kriterier och aspekter.  Nio 

av tolv aspekter uppnåddes av Logotyp 2, medan Logotyp 5 uppnådde två aspekter. Varken Logotyp 

2 eller Logotyp 5 ansågs uppnå kriteriet enkelhet, då majoriteten av respondenterna fann båda 

logotyperna detaljerade och illustrativa. 

 

 

 

Tabell 8: Värderingsmatris 2  
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6. Slutsats  

Hur bör en logotyp utformas för att uppfattas enligt kärnvärdena: lantligt, genuint och 

idylliskt? 

 

Studien visar att kärnvärden bör identifieras utifrån verksamheten. Det är viktigt att skapa en 

grundlig förståelse för kärnvärdena genom kartläggning av företagets identitet och på så sätt 

skapa utökade associationer kring kärnvärdena.  

 

Vid utveckling av en logotyp bör företagets kärnvärden användas för att kartlägga lämplig visuell 

stil för att säkerställa att det visuella utformandet stämmer överens med de associationer som 

företaget definierat. 

 

Genom att sedan implementera kärnvärdena initialt i designprocessens skapas en tydlig 

utgångspunkt och riktlinjer för fortsatt utformande. Genom att integrera kärnvärdena i hela 

designprocessen visar studien att en mottagare kan associera den slutgiltiga designlösningen, en 

logotyp, till de önskade kärnvärdena. 

 

Studien har visat på hur en logotyp kan utformas för att framhäva kärnvärdena genuint, lantligt 

och idylliskt. Ett varumärkes ursprung kan förstärkas genom avbildade objekt knutna till 

verksamheten. Genom att framhäva ursprung framstår varumärket som trovärdigt och genuint 

(2.10). Genom att avbilda karaktäristiska objekt för en lantlig verksamhet, i rapportens fall lada 

och vagn, kan associationer till ordet lantlig skapas. Genom att illustrera logotypen i en dekorativ 

och detaljerad stil kan begreppet idylliskt associeras till varumärket.  

 

Vilka kriterier bör en logotyp uppfylla för att anses som framgångsrik och skapa 

önskvärda associationer? 

 

Studien visar att kriterier såsom minnesvärdhet, originalitet, meddelande och utförande (2.7), samt 

meningsfullhet, älskbarhet och överförbarhet (2.6) bör följas vid utformning av en logotyp. Kriterierna 

utgör en bra referenspunkt för hur en logotyp ska kunna användas effektivt i alla sammanhang. 

För att en logotyp ska anses framgångsrik behöver inte alla kriterier vara uppfyllda (2.7). De 

kriterier som studien visar mest effektiva för att skapa önskvärda associationer och därmed 

reflektera varumärkets kärnvärden är meddelande (meningsfullhet) och älskbarhet. Dessa kriterier 
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kunde samtliga deltagare ta ställning till oberoende av tidigare erfarenheter av design.  Studien 

visade även att kriterier med mer strategisk inriktning såsom originalitet, utförande, 

skalbarhet/mångsidighet/överförbarhet, krävde en hög kunskap inom design och 

varumärkesutveckling (4.7).  
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7. Diskussion  

7.1 Teoretiskt ramverk  

I det teoretiska ramverket var syftet att presentera flertal synsätt för att ge läsaren grundläggande 

kunskap inom varumärkesbyggande för att få en tydlig bild av logotypens innebörd i denna. För 

att ge läsaren ett underlag om varumärkesbyggande inom verksamhet för hantverk har 

information om “craft branding” presenterats genom både akademiska och icke-akademiska 

källor. De icke-akademiska källorna har använts för att komplettera de akademiska källorna, då 

antalet resurser inom området var begränsat.  

 

7.2 Metod 

Metod för designprocess (3.4) har ansetts som lyckad för rapportens arbete. Med tillkomna 

modifikationer, såsom tillägg av värderingsfas, har metod för designprocess givit grundläggande 

struktur som har gjort att varje beslut grundas på ett tidigare steg.  

 

Fördelen med en kvalitativ intervju med semistrukturerad form har varit att resultatet av 

intervjuerna gett en nyanserad bild och gav respondenterna möjlighet att diskutera fritt utifrån 

egen tolkning. Detta anser författarna bidrog till objektiv respons.   

 

Något som hade kunnat förstärka rapportens trovärdighet var antalet respondenter. På grund av 

tidsbrist och resurser intervjuades totalt 8 respondenter.  

 

7.3 Genomförande 

Genom processen var kontakten med Hantverksgårdens ägare mycket god. Inledningsvis 

besökte författarna verksamheten för att få ett fysiskt intryck av gården och dess omgivning. 

Under arbetets gång prioriterades muntlig kontakt vid återkoppling, något som förtydligade 

kommunikationen genom öppen diskussion.  
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7.4 Värdering 

Respondenterna hade varierad bakgrund med olika erfarenhet av design. Två respondenter 

bedömdes ha professionell kunskap inom design genom deras yrke som Art Director på två 

skilda reklambyråer. Fyra respondenter bedömdes ha god kunskap inom design genom deras 

kandidatutbildning och två av respondenterna ansågs ha låg kunskap inom design då de inte hade 

intresse eller utbildning som berörde området.  

 

På grund av brist i tid och resurs, fanns inte möjligheten att genomföra kvalitativa intervjuer med 

Hantverksgårdens primära målgrupp, detta hade kunnat styrka rapportens värdering. Diskussion 

mellan författarna kring detta förekom, men valet av respondenter motiverades med att 

kärnvärdena kunde objektivt associeras oavsett respondenternas personliga koppling till 

verksamheten.  

 

De öppna frågorna medförde att respondenterna tog ställning till de områden som de 

behärskade. Detta gjorde att alla kriterier inte värderades av alla respondenter och att vi därför 

fick färre ställningstaganden runt vissa kriterier. Detta var emellertid ett medvetet val då vi vill 

ville värdera utifrån olika perspektiv för öka rapportens trovärdighet. 

 

Vidare kan intervjuaren och antecknarens närvaro ha påverkat respondentens svar. I och med att 

respondenten närvarade enskilt kan hen ha anpassat sina svar utefter vad respondenten trodde 

att rapportens författare ville få fram.  

 

Under värderingen presenterades logotyperna i samma ordning vid varje intervju. Den logotyp 

som presenterades först uppskattades av flest respondenter, detta kan vara ett resultat av att 

respondenten möttes av denna logotyp först. Logotyp 5 som presenterades sekundärt, blev ofta 

jämförd med Logotyp 2 som tidigare visats. Detta gjorde att kommentarer om Logotyp 5 ofta 

baserades på en jämförelse gentemot tidigare visad logotyp, istället för objektiva och spontana 

reflektioner. Detta medförde att respondenternas svar blev mindre utvecklade för denna logotyp.  

Genom att ändra ordningen på logotyperna hade detta kunnat motverkas.  
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7.5 Analys 

Vid analys utvärderades respondenternas svar genom sammanfattande text och tematisering i en 

värderingsmatris (Tabell 8) baserad på kriterier och aspekter från teori (2.7 och 2.6). Detta bidrog 

till att rapporten fick en tydligare koppling mellan teoretiskt ramverk, värdering och analys.  

 

Författarna kan ha påverkat utfallet av analysen, både genom personliga värderingar och tidigare 

designerfarenheter.  

 

Studien kan anses som lyckad då majoriteten av respondenterna uppgav önskvärda associationer 

och till viss del de specifika kärnvärdena i båda logotyperna. Logotyp 2 kunde även uppfylla flertal 

av de kriterier och aspekter utifrån värderingsmatrisen, vilket gör att Logotyp 2 kan anses som 

framgångsrik enligt teori (2.7).  

 

7.6 Rekommendationer för vidare studier 

Till vidare studier ser författarna en möjlighet att undersöka hur framtagna kärnvärden kan 

reflekteras i en komplett visuell identitet. Vi ser också möjligheten att värdera logotypen över 

lång tid för att kunna analysera utifrån kriteriet anpassningsbar (2.6), samt med mer tid och resurser 

hade logotypen även kunnat värderats utifrån kriteriet skyddbar (2.6).  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Inledande studie: Identifikation av Hantverksgården 

verksamhet   

 
Bilaga 1 presenterar de frågor som ställdes till Hantverksgårdens ägare vid ett första möte. 

Intervjun syftade till att få en grundläggande förståelse om verksamheten.  
 

1. Beskriv Hantverksgården, bakgrund? Vad är det ni säljer? 

2. Vad är speciellt med er? 

3. Vilka konkurrenter har ni? 

4. Beskriv Hantverksgårdens känsla utifrån dessa motsatta adjektiv. placera ett längs med 
skolorna. 

 
 
 

5. Beskriv Hantverksgårdens tonalitet med egna ord.  

6. Hantverksgårdens kärnvärden? (3–4 ord)  

7. Berätta om er målgrupp 

8. På vilka plattformar finns Hantverksgården idag, sociala medier? 

9. Vilka typ av utsmyckningar använder ni (etiketter, skyltar etc.)?  
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Bilaga 2. Intervju 2 och feedback från Hantverksgårdens ägare  

 

Bilaga 2 presenterar de frågor som ställdes via Skype med Hantverksgårdens ägare. Syftet med 

intervjun var att utvärdera fyra olika koncept.  

 

1. Vilka associationer får du till den här logotypen? 

2. Speglar den er verksamhet? 

3. Upplever du de illustrerade objekten som passande för er verksamhet? 

4. Jämför den här logotypen med den tidigare (nuvarande) vilka egenskaper skiljer dem åt. 

5. Betygsätt varje logotyp 1–5 (1 är sämst och 5 är högst).  

6. Vilken kommer du ihåg? 
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Bilaga 3. Konceptfas, Tumnagelskisser 

 

Bilaga 3 presenterar de tumnagelskisser som författarna utförde under konceptfasen. De bilder 

med en blå markering innebär att formen kategoriseras som emblem och de med röd markering 

som bildmärke. Vidare skrevs för-och nackdelar på skisserna. De skisser som inte fick en 

kommentar ansågs inte bidra med ytterligare insikter till designinriktiningen. 
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Bilaga 4. Intervjuguide för värdering med respondenter  

 

Innan intervjun, fråga om vi får spela in och påpeka att de kommer nämnas anonymt.  

 

Ålder 
Kön:  
Yrke/Utbildning:  
Hur bekant är du med Hantverk (DIY):  
 
Vi har tagit fram två logotyper till ett företag som vi ska jämföra. Vill du svara lika på någon fråga 
så är det okej och det gör ingenting om du upprepar dig.  
 
1. Vad tänker du på när du ser den här logotypen? Varför? Vad ser du, utveckla vilka känslor du 
får av det du ser.  
 
2. Vilka egenskaper tror du att det här företaget har baserat på logotyp? Deras värderingar, 
personlighet och skala på verksamheten. Varför?  
 

3. Vilka associationer kopplar du till logotypen, nämn tre ord. 
 
4. Markera med ett kryss på skalorna för hur du skulle placera logotypen utifrån de motstående 

adjektiven (Positioneringsskala visas i fysisk form).  

 
 
 
5. (Visa logotyperna vid placering i kontext med hjälp av fotografi. Foto på Hantverksgården, 
konstgalleri och industri.) Vilken kontext tycker du logotypen passar bäst i?  
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6. (Visa logotypen mot tre olika bakgrunder: metall, tyg, lack på papper, med hjälp av mockups). 
Vilken känsla får du mot denna bakgrund? Utgå enbart från känsla och inte kontrast i själva 
bilden. Uppfattas den annorlunda med denna bakgrund? 
 
7. (Visa logotyper tillsammans) Vilken föredrar du spontant och varför? 
 
8. (Förklara verksamheten, visa bild och nämn de tre kärnvärden). Vilken föredrar du spontant 
och varför? 
 

 

 


