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1a``aa:attaia; 
Musikgenrer skiljer sig åt både visuellt och musikaliskt och det finns ett behov av att visa på 
tillhörighet och samtidigt differentiera sig. Inom indiegenren vill man differentiera sig från 
den normativa mainstreamgenren och gör detta genom att trycka på ord som exempelvis 
personligt och nostalgiskt.  Denna studie syftade till att undersöka hur en visuell identitet för 
ett indieband kunde skapas utifrån värdeord och musikaliskt uttryck. Värdeorden rebelliskt, 
surrealism  och nostalgi  togs fram genom intervjuer med bandet samt en undersökning av 
indiegenren. Dessa värdeord användes sedan under studien som utgångspunkt för 
designbeslut och värdering.  

 

Studien mynnade ut i två designkoncept som värderades i form av intervjuer mot värdeord 
och musik, av sex respondenter tillhörande bandets målgrupp. Värderingen resulterade i att 
ett designkoncept tycktes fungera bäst endast mot bandets värdeord men när bandets musik 
spelades upp ändrade respondenterna uppfattning och uppfattade, liksom bandet självt, det 
andra konceptet som mest lämpligt. Slutsatsen av studien blev därför att det är viktigt att 
värdeord och musikaliskt uttryck stämmer överens vid skapandet av en visuell identitet för ett 
band. Det finns annars en risk att målgruppen inte uppfattar den visuella identiteten som 
sammanhängande med det musikaliska uttrycket och/eller värdeorden. Bandet bör även vara 
medvetna om hur  de vill uppfattas både visuellt och musikaliskt för att minska risken av 
förvirring hos målgruppen. 
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Abstract 
Music genres differ both visually and musically and there is a need to show affiliation while 
at the same time differentiate from others. Within the indie genre you want to differentiate 
from the normative mainstream genre which is done by emphasizing the words personal  and 
nostalgic.  This study aimed at investigating how a visual identity for an indie band could be 
created based on core values and musical expression. The core values rebellious, surrealism 
and nostalgia  were decided on through interviews with the band and a survey on the indie 
genre. These core values were then used as a foundation for design decisions and evaluation 
during the study.  

 

The study resulted in two design concepts that were examined through interviews against 
core values and musical expression, by six respondents within the target group of the band. 
The evaluation showed that one design concept seemed to work best against only the core 
values of the band but when the music of the band was played, the respondents changed their 
minds and thought, like the band, that the other design concept was more appropriate. The 
conclusion of the study was therefore that it is important that the core values and musical 
expression match each other when creating a visual identity for a band. Otherwise, there is a 
risk that the target group does not perceive the visual identity as coherent with the musical 
expression and/or the core values. The band should also be aware of how  they want to be 
perceived both visually and musically in order to reduce the risk of confusion within the 
target group.  
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仝. Ialedaia;  
Har du någonsin sett ett bands eller en artists visuella identitet genom skivalbum, 
instagramprofil, webbsida eller logotyp och tänkt att bandet eller artisten tillhör en viss genre, 
har en viss image eller bör låta på ett speciellt sätt? Kanske har du lyssnat på ett band eller en 
artist och tyckt att deras visuella uttryck passar perfekt för den typ av musik de spelar, eller 
kanske helt tvärtom? Att musikgenrer skiljer sig åt både musikaliskt och visuellt är ett faktum 
men även inom genrerna syns detta. Man vill visa på tillhörighet till genren och samtidigt 
differentiera sig. Genrer och tillhörighet är mycket komplext då de utöver att spegla en image 
och identitet, även visar på en tillhörighet och en musikstil (se 2.3).  

 

Det finns idag liksom det gjorde på 70-talet en vilja att gå emot det kommersiella och 
normativa inom musikbranschen. Då var det den alternativa musikrörelsen mot den 
kommersiella och censurerade medievärlden (se 2.4.3), idag är det indiegenren mot den 
normativa och kommersiella mainstreamgenren. Inom indiegenren finns det vissa ord som 
tycks vara extra viktiga att identifiera sig med. Dessa ord är bland annat äkta, intimt, lokalt, 
blygsam, äkta  och intelligent  (se 2.3.2). 

 

Jag som skribent fann det intressant att undersöka hur man visualiserar ett band som 
identifierar sig som indie, delvis utifrån vad världen säger om indie som genre men även 
utifrån värdeord som definierar bandet och deras image. Sabine Women är ett mindre 
indieband med bas i Stockholm och denna studie behandlar ett samarbete med bandet i syfte 
att ta fram en visuell identitet för dem. Detta gjordes genom en fallstudie där Sabine Women 
och den genre som bandet tillhör, i detta fall indie, studerades. Två koncept innehållande 
logotyper, färger och sekundära typsnitt togs fram för att sedan värderas i ett visuellt 
sammanhang med syfte att undersöka vilket av de två koncepten som lämpas bäst för Sabine 
Women.  

 

Bandet släppte sin första singel under studiens gång (20 april 2018) och har i dagsläget en 
relativt liten publik som de når ut till via framförallt word-of-mouth, Facebook och Instagram 
(Södergren, 2018). Bandets nuvarande visuella uttryck är svårdefinierat då det i dagsläget inte 
finns mycket material att utgå ifrån mer än några fotografier och en illustration som även är 
albumomslaget till deras första singel. För denna studie ses indiebandet Sabine Women som 
ett varumärke. Ett sätt att skapa varumärkesigenkänning på är genom att använda sig utav så 
kallade varumärkeselement (se 2.1.1). Visuella element spelar för varumärkesigenkänning en 
avgörande roll och det är det som denna studie kommer att omfatta.  
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仝.仝. 1y:te  
Detta examensarbete syftar till undersöka hur en visuell identitet kan tas fram till det 
Stockholmsbaserade indiebandet Sabine Women med utgångspunkt i värdeord och 
musikaliskt uttryck, för att differentiera dem från andra indieband och den rådande 
mainstream-normen inom musikbranschen.  

仝.々. Av;räasaia;  
Denna studie är avgränsad till tio veckor och avgränsas till indie som musikgenre och Sabine 
Women som band. Studien är även till viss del avgränsad till bandets åsikter och preferenser 
samt till de värderingar som tycks hållas inom indiekulturen då det i slutändan är bandet som 
kommer att använda designen i sin marknadsföring. Designen har avgränsats till logotyp, 
typsnitt, färg och grafisk form och kommer att värderas i ett visuellt sammanhang i form av 
en poster.   

仝〃 



 

々. 9eoretiskt ra`verk 
Det teoretiska ramverket används inom denna studie som grund för att kunna besvara syftet 
genom redogöra för sådant som inom ämnet är känt sedan tidigare. Det som kommer tas upp 
nedan innefattar indie som musikgenre, varumärken, positionering, visuell retorik, färger, 
typsnitt  och form.  

々.仝. Ett baad so` varu`ärke 
Ett varumärke kan vara ett namn, en term, en symbol, en person, en organisation, en design 
eller en kombination av dem, avsedd att identifiera och differentiera dess egenskaper från 
konkurrenter. Genom ett namn och rykte i en företagskontext, kan personer skapa 
varumärken av sig själva och individer som gör detta är bland annat konstnärer, musiker och 
artister (Keller et al., 2012). Varumärkesbyggande har tre egentliga funktioner: navigation, 
övertygande  och engagemang.  I denna studie kommer fokus att ligga på den navigerande 
funktionen  som hjälper kunden att välja och den engagerande funktionen  som uppmuntrar 
kunden att identifiera sig med varumärket genom bildspråk, associationer och tonalitet 
(Wheeler, 2013). Denna studie kommer att referera till bandet Sabine Women som ett 
varumärke, hädanefter skrivs därför varumärke  ut som band  för att underlätta i läsningen. 

々.仝.仝. Varu`ärkesele`eat 
Varumärkeselement är enheter vars syfte är att identifiera och differentiera bandet och kan 
vara logotyper, namn, webb-adresser, symboler och slogans. Det finns sex kriterier som 
varumärkeselement bör besitta: minnesvärdhet, meningsfullhet, sympatiseringsförmåga, 
överförbarhet, anpassningsförmåga  och skyddande förmåga.  Även om namnet på ett 
varumärke ofta är det mest centrala, spelar visuella varumärkeselement en stor roll för 
varumärkesbyggande, framförallt när det kommer till igenkänningsfaktor (Keller et al., 
2012).  

 

En logotyp är ett eller flera ord i ett specifikt typsnitt. Logotyper bör vara särskiljande och 
hållbara (Wheeler, 2012). Logotypen bör tillgodose ett antal krav: igenkänningsbar, lättläst, 
fungera i olika teckengrad, fungera i svart och specifik färg, vara tidlös.  En logotyp kan 
kompletteras med ett så kallat figurmärke (Bergström, 2012). I denna studie kommer 
varumärkeselementen logotyp, namn och symboler att användas.  

々.仝.々. Braad i`a;ery och varu`ärkespersoali;het 
Hur individer abstrakt tänker på ett varumärke, som i detta fall är ett band, snarare än exakt 
vad bandet är eller gör kallas för eng.  brand imagery. Brand imagery kan associera till en 
specifik typ av person eller organisation som använder varumärket och varumärken kan på så 
vis också anta personligheter och värderingar. Med varumärkespersonlighet menas hur 

仝仝 



 

individer tänker och känner kring varumärken till följd av vad de tror att varumärket är eller 
gör. Marknadsföring är ett effektivt hjälpmedel för att stärka varumärkespersonlighet då det 
får eventuella konsumenter att dra slutsatser kring varumärkets användningsområde och 
situation. Om varumärkespersonligheten är etablerad kan det bli svårt för målgruppen och 
konsumenterna att acceptera sådant som går emot eller är inkonsekvent med den specifika 
personligheten (Keller et al., 2012). 

々.仝.〆. Varu`ärkeskäaslor 
Varumärkeskänslor är de känslor som konsumenter upplever i samband med att de 
interagerar med ett varumärke. Dessa känslor kan vara milda, intensiva, positiva och 
negativa. Varumärkeskänslor kan vara antingen erfarenhetsbaserade och direkta eller privata, 
bestående och mer intensivt växande (Keller et al., 2012). 

々.々. Positioaeria; 
Positionering handlar om att placera och plantera rätt tankar kring bandet i målgruppens 
tankar så att deras bild av bandet blir så korrekt som möjligt. En bra positionering hjälper till 
att leda marknadsföringen i rätt riktning, detta genom att klargöra vad bandet är för typ av 
varumärke och varför målgruppen ska välja det framför konkurrenter. För en välfungerande 
positionering krävs att man bestämmer vilka som tillhör målgruppen, vilka konkurrenterna är, 
på vilket sätt varumärket är likt dessa och hur det differentierar sig från dem (Keller et al., 
2012). För denna studie innebär det att ta reda på vilka som tillhör Sabine Womens målgrupp, 
vilka liknande band som finns och hur Sabine Women kan differentiera sig från dem. 

々.々.仝. Värdeord 
Värdeord är ord som ofta ingår i ett så kallat varumärkesmantra. De beskriver varumärkets 
kärna och är ofta tre till fem ord. Ett varumärkesmantra och värdeord spelar stor roll för ett 
varumärkes positionering och guidar dess handlingar. Ett varumärkesmantra lovar 
målgruppen något. Om målgruppen upplever varumärket på ett annat sätt än vad värdeorden 
säger, kan det innebära konsekvenser för varumärkets legitimitet (Keller et al., 2012).  

々.々.々. POP:s och POD:s 
Eng.  Points Of Difference, hädanefter POD:s, är starka, gynnsamma och unika associationer 
för ett varumärke. Dessa associationer har en stark koppling till varumärket, bedöms som 
positiva och saknas hos konkurrenter. Eng.  Points Of Parity, hädanefter POP:s, är 
associationer som delas med andra varumärken. Det finns två typer av POP:s: 
kategoriserande  och konkurrerande . Kategoriserande POP:s representerar de attribut som ses 
som nödvändiga för att varumärket ska kunna tillhöra en viss kategori. Konkurrerande POP:s 
är skapade för att neutralisera konkurrenters POD:s (Keller et al., 2012). POP:s och POD:s 
för denna studie innebär de associationer som Sabine Women delar med andra liknande band 
och på vilket sätt Sabine Women skulle kunna utmärka sig från dem. 

仝々 



 

々.〆. Musik;earer, vad ;ör de` :ör oss? 
Genre är grundläggande när det kommer till musik då en genre beskriver hur, vart och med 
vem man skapar och upplever en speciell typ av musik. Att dela upp musik i genrer 
underlättar för oss som individer när vi ska beskriva vilken typ av musik vi lyssnar på, hur 
viss typ av musik är uppbyggd rent rytmiskt och melodiskt, hur vissa musiker för fram sitt 
budskap och hur traditioner inom vissa typer av musikkretsar ser ut. Namnet på en genre 
skapar därför en utgångspunkt som underlättar för kommunikation. Musikgenrer är alltid 
musikaliska, sociala och kollektiva (Holt, 2007).  

々.〆.仝 Iadie so` `usik;eare 
Indie, även independent , beskriver ursprungligen mindre och fristående skivbolag men har 
sedan 1980-talet även blivit en egen musikgenre (Nationalencyklopedin, 2018). Att 
kategorisera en musikgenre är svårt och en av anledningarna till detta är att en genre är något 
abstrakt och inte ett fysiskt ting. Musikgenren indie beskrivs inte endast utifrån musikstilen 
utan även från de aktiviteter och principer, värderingar och ämnen som återkommer i 
samband med indie. Exempelvis kan indie för vissa betyda musikproduktion i samband med 
små självständiga skivbolag medan det för andra innebär en musikgenre med ett speciellt ljud 
och stilistiska överenskommelser som står i kontrast till musik som exempelvis mainstream 
pop. Inom indie är det "sanna" och "äkta" viktigt. Det tänk som ofta återkommer inom indie 
kan många gånger liknas med Romantiken som karaktäriseras av känslor, passion, intresset 
för konstnärliga rörelser från förr samt preferenser för det naturliga (Fonarow, 2005). 
Exempel på några svenska indieband- och artister är Amason, José Gonzáles, Lykke Li  & The 
Radio Dept.  (Spotify, 2018). 

々.〆.々. Bildspråk iao` iadie;earea 
Indiegenrens bildspråk kan beskrivas som barnsligt, nostalgiskt och minimalistiskt och de 
begrepp som ofta används för att beskriva indie är generellt sätt kodade som feminina och 
"anti-macho". Indiegenren associeras ofta med olika konströrelser, estetik och intellekt. De 
som identifierar sig med indiegenren finner ofta "mainstream" musik som innehållslös och 
beskriver den som opersonlig, generell och skapad av någon annan. Indiemusiken anses 
istället vara meningsfull och beskrivs som intim, lokal, blygsam och äkta (Fonarow, 2005). 
Exempel på skivomslag för svenska indieband- och artister följer nedan (se Figur 1). 
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Figur 1. Skivomslag svenska indieband- och artister 

a) Amason b) José González c) Lykke Li d) The Radio Dept.  Källa: Spotify 

々.〇. Det aor`ativa, pea;araa och `aktea 
I varje gemenskap av social karaktär tillhandahålls ett antal normer som vi anpassar oss till, 
ett bestämt mönster eller ett antal regler för hur vi agerar som individer och mot andra. På så 
vis kan normer vara positiva när det kommer till samhällsstruktur då de gör det enklare för 
oss att interagera med varandra (Vinthagen & Zavalia, 2014). Då normer skildrar vad som 
bör ses som normalt är det generellt sett lättare att få både makt och pengar genom att 
uppträda normativt (Nationalencyklopedin, 2018). För denna studie ses den mainstreama 
musiken det normativa inom musikbranschen.  

々.〇.仝. Dea alteraativa `usikrörelsea 
1970 föddes den alternativa musikrörelsen i Sverige för att visa på motstånd mot den 
kommersiella musikbranschen och den åsiktscensur som rådde inom medievärlden. Den 
alternativa musikrörelsen skapade ett alternativ till det kommersiella och normativa. Egna 
skivbolag startades liksom egen formgivning av bland annat affischer till de olika 
musik-arrangemangen (Agnsäter et al., 2013) (se Figur 2).  

  
Figur 2. Alternativa musikrörelsen - affischer 
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々.ー. Visuell retorik - att övertala ;eao` bild 
Visuell retorik används för att genom bilder förklara, övertyga och övertala en betraktare. Det 
finns tre olika hjälpmedel, även kallat retoriska tilltal , för att göra detta: logos, etos  och 
patos.  Med logos riktar man sig till förnuftet och visar på och uppmanar till det som är “bra” 
och “rätt”. Med etos får man betraktaren att tro och lita på det man försöker visa och med 
patos talar man till betraktarens känslor. Den känslomässiga koppling som betraktaren får till 
exempelvis bilden genom patos kan vara av både positiv och negativ karaktär (Waern et al., 
2004). Genom visuell retorik kan man locka till sig betraktare. För denna studie innebär det 
att locka målgruppen till ett band genom deras visuella uttryck.  

 

Människor har förutfattade meningar om det samband som råder mellan form och innehåll. 
Om form och innehåll inte stämmer överens kan resultatet bli att betraktaren inte ser det som 
skaparen vill ska ses. Sammanhanget som bilden ses i bidrar också till tolkningen av bilden 
då bilder innehar både yttre och inre kontext. Den inre kontexten berör hur bilden visas och i 
vilket medium den visas i medan den yttre kontexten berör samhällssituation som kultur och 
syfte med bilden (Waern et al., 2004).  

々.―. Fär; so` verkty; 
Färg är ett viktigt element och är det andra som hjärnan registrerar efter form (Wheeler, 
2013). Det är även ett essentiellt hjälpmedel inom formgivning då det påverkar våra känslor 
och kan fånga upp humör, uppmärksamhet, skapa dramatik och begär (Zelanski & Fisher, 
2006). Färg kan dessutom kopplas samman med ett varumärke och dess personlighet och kan 
på så vis differentiera varumärket och skapa varumärkesmedvetenhet (Wheeler, 2013). Ett 
exempel på ett band som använder färg som verktyg för att skapa varumärkesmedvetenhet är 
The White Stripes (se Figur 3). 
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Figur 3. Effektiv färg inom musikbranschen - The White Stripes.  Källa: Rolling Stone & Spotify 

 

々.―.仝. Fär;sy`bolik och käaslor 
Färg har en kulturell koppling och hur vi påverkas av att se färger beror många gånger på hur 
vi interagerar med färger i vardagen. (Zelanski & Fisher, 2006).  

 

Kopplingen mellan känslor och olika färgnyanser kan beskrivas på följande vis: röda toner 
framhäver känslor som ilska, värme, styrka, sensualitet och otålighet. Rosa toner  framhäver 
känslor som lugn, omtanke och vänlighet. Orangea/aprikosa toner  framhäver känslor som 
glädje, säkerhet, kreativitet och stimulans. Gula toner  framhäver känslor som glädje, 
stimulans, optimism och rädsla. Gröna toner  framhäver känslor som harmoni, lugn, 
generositet, belåtenhet och uppriktighet. Turkosa toner  framhäver känslor som lugn, 
koncentration, förtroende och hälsa. Blåa toner  framhäver känslor som lugn, rymlighet, hopp, 
tro, flexibilitet och acceptans. Indigo/violetta toner  framhäver känslor som andlighet, 
inspiration och renlighet. Vita toner  framhäver känslor som lugn, renlighet, isolation, 
rymlighet. Svarta toner  framhäver kvinnlighet, skydd, restriktion. Gråa toner  framhäver 
självständighet, separation, ensamhet, självkritik. Bruna toner  framhäver känslor som 
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omvårdande, jordnära, avkoppling. Miljön som färgerna upplevs i spelar även stor roll för hur 
de emotionellt tolkas (Zelanski & Fisher, 2006). 

々.―.々. Fär; i tillä`pad desi;a 
I tillämpad design lockar röda färger, gula och orangea färger stimulerar och drar snabbt till 
sig uppmärksamhet, lila används för att visa på lyx medan blåa färger visar på renlighet, 
tystnad eller finansiell stabilitet. Gröna och bruna toner används ofta för att föra tankarna till 
natur och inom förpackningsdesign ofta till miljömedvetenhet. Guld, silver och svart visar på 
sofistikation och kvalitet medan grått används för att visa på konservatism, funktionalitet och 
nykterhet (Zelanski & Fisher, 2006).  

々.―.〆. Fär;sche`aa 
Den enklaste och mest välbalanserade formen av färgscheman är enfärgade. Inom enfärgade 
färgscheman används ofta en färg och för att undvika enformighet, flera olika toner av färgen. 
I ett analogt färgschema används flera färger som ligger intill varandra i ett färghjul. Ett 
komplementärt färgschema innehåller mycket kontrast och färgerna ligger då mittemot 
varandra i ett färghjul (Zelanski & Fisher, 2006). Komplementära färgscheman är 
kontrastrika och inte alltid så harmoniska men då de två motsatserna möts så neutraliserar de 
varandra och kan på så vis uppfattas som tilltalande (Sherin, 2012).  

々.‐. 9ypo;ra:i so` verkty; 
Det finns olika former av typografi: berättande (synlig) typografi och osynlig typografi. 
Berättande typografi används för att stärka det budskap som ska förmedlas och skapa 
stämning. Berättande typografi kan vara bildlig och ensamt fungera som bildelement. Osynlig 
typografi fungerar mer som en hjälp för att föra fram textens innehåll och är i sin karaktär 
mer tystlåten. Den låter den lästa texten skapa bilder i läsarens huvud istället för att själv 
verka som en bild (Bergström, 2012). Ett exempel på ett band vars typografi är identifierat 
med bandet är det brittiska indierockbandet The 1975, vars typografi i stort sett är deras enda 
uttryck (se Figur 4). 

 
Figur 4. Typografi inom musikbranschen - The 1975.  Källa: Spotify 
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々.‐.仝. Olika typsaitt och deras e;easkaper 
Bokstäver kan anta olika personlighet precis som människor. De kan exempelvis vara 
pretentiösa, klumpiga, ängsliga, kaxiga, uppriktiga, opretentiösa och eleganta. Antikvor (även 
serife r) och Sanserifer är två olika typsnittsfamiljer. Antikvan lämpar sig bäst för löpande text 
i exempelvis böcker och tidskrifter (Hellmark, 2006). Variationen mellan de tjocka och tunna 
delar som antikvan erhåller skapar ordbilder av de enskilda bokstäverna och bidrar 
tillsammans med seriferna till en bättre läsbarhet (Bergström, 2012).  

 

Sanserifer saknar serifer. De förstärker ofta känslan av teknik och och struktur och då de ofta 
är mycket enkla i sin uppbyggnad kan en viss monotoni förekomma om de används för längre 
texter (Bergström, 2012). Generellt sett fungerar sanserifer bra för affischer och reklam som 
ska läsas på ett längre avstånd men även för rubriker och mellanrubriker samt vissa mindre 
kortare texter. (Hellmark, 2006). Mekaner och skripter är andra typer av typsnittsfamiljer. 
Mekaner ger ett starkt och klumpigt intryck. Skripter besitter handskrifts-karaktäristiska drag 
och används för specifika ändamål (Bergström, 2012).  

 

Den situation och det arrangemang som ett typsnitt ska användas i avgör valet av typsnitt. Det 
finns olika typer av typografiska arrangemang: symmetriskt arrangemang, assymetriskt 
arrangemang  och kontrastrikt arrangemang.  I ett symmetriskt arrangemang skapas balans 
genom att placera texten kring en vertikal axel. Detta arrangemang upplevs ofta som 
harmoniskt och stilfullt. I ett asymmetriskt arrangemang är dynamik centralt och för att skapa 
detta sätts den vertikala axeln ur led. Ett kontrastrikt arrangemang kan skapas på flera olika 
vis och är ofta emotionellt talande. För att skapa kontrast kan man arbeta med olika 
teckengrader, olika vikt och olika former mot varandra (Bergström, 2012).  

々.‐.々. Ge`eaer, versaler och ordbilder 
Gemener , det vill säga små bokstäver, är mer lättlästa än versaler , det vill säga stora 
bokstäver. Gemener skapar en mer varierad ordbild i jämförelse med versaler som är 
rektangulära i sin utformning. Det är viktigt med ordbilder om typsnittet ska uppfattas som 
lättläst och gemener bör så gott som aldrig spärras då detta förstör ordbilden och bidrar till att 
ordet blir svårare att uppfatta. Att spärra ett ord innebär att man ökar mellanrummet mellan 
bokstäverna i ett ord. Versaler kan däremot spärras för att öka läsbarheten. Detta då versaler 
ofta är skapade för att vara begynnelsebokstav till ett ord och inte för att användas i hela ord 
(Hellmark, 2006).  

々.／. For` 
Form är hur olika grafiska element fördelas på en yta och formen finns inte förrän det finns 
ett innehåll som den ska förmedla. Innehållet bör leda formen som i sin tur bör förmedla ett 
budskap och göra det lätt för användaren att förstå budskapet. Budskapet är 
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sammanfattningsvis summan av form och innehåll. Form bör, för att budskapet ska uppfattas, 
attrahera  och orientera  (Bergström, 2012). På så vis bidrar form till läsbarhet. Om det finns 
en logisk struktur i hur en text eller typografi ska avläsas så blir materialet lättare att orientera 
sig i och förstå (Hellmark, 2006).  

々.／.仝. Fuaktioaell :or` 
Design som inte uppfyller några krav kommer att fallera oavsett hur estetiskt tilltalande 
designen är. Om fokus istället ligger på att formge något utifrån hur det kommer att 
användas, kommer arbetet bli mycket mer produktivt. Om design inte uppfyller någon 
funktion utan endast är vackert att titta på, kommer designen väljas bort framför något annat 
(Karjaluoto, 2014).  

々.／.々. Puakt, liaje och plaa 
Punkter, linjer och plan är de tre byggstenarna inom design. Mönster kan skapas genom att 
upprepa ett stort antal linjer och punkter. En linje kan beskrivas som en koppling mellan två 
punkter eller som en ledande väg. En tillräckligt tjock linje blir istället ett plan (Lupton & 
Phillips, 2015).  
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〆. Metod  
För att skapa en visuell identitet som uttrycker ett indieband och dess värderingar bör bandets 
värdeord, intention, musikaliska uttryck och tillhörighet definieras. Dessutom krävs förståelse 
för hur olika visuella uttryck kan komma att uppfattas av bandets målgrupp. Denna 
information tas fram genom en förstudie. Förstudien ligger sedan som grund till 
designprocessen och följs i sin tur av värdering och analys där designförslagen som togs fram 
under designprocessen granskas. 

〆.仝. Förstudie 
En förstudie genomfördes innan designprocessen för att få en generell uppfattning om hur 
indiegenren visualiseras idag och hur bandet Sabine Women står i kontrast till detta samt om 
personer uppfattar att det finns någon skillnad i hur musikgenrerna indie och mainstream 
visualiseras. Detta gjordes genom en undersökning där olika indiebands visuella uttryck 
granskades. För att få mer information om bandet Sabine Women som varumärke och hur de 
ser på sin identitet och plats inom indiegenren genomfördes två semistrukturerade intervjuer 
med bandmedlemmen Jonatan Södergren. En inledande intervju via telefon hölls under vecka 
12 (2018) och en intervjuguide förbereddes och testades på en test-respondent för att ta reda 
på frågornas relevans (se bilaga 1). En mer djupgående intervju hölls under vecka 13 (2018) 
face-to-face och en intervjuguide förbereddes (se bilaga 3). Genom att använda en 
semistrukturerad intervjumetod möjliggörs eventuell variation i ordningsföljden mellan 
frågorna i intervjuguiden, potentiella följdfrågor kan ställas och respondenten får mer frihet i 
hur denne kan utforma sina svar (Bryman, 2011). 

 

För att få en inblick i hur personer ser på indiegenren samt olika färger och typsnitt skickades 
en enkät ut. Enkäten bestod av tre avsnitt. Det första avsnittet var av mer generell karaktär 
och behandlade frågor om kön och ålder samt uppfattning av indie- och mainstreamgenren 
samt visuellt uttryck inom musikscenen. Frågor som ställdes i detta avsnitt var “Tycker du att 
band/artister visuellt uttrycker sig olika beroende på vilken genre de tillhör?” med följdfrågan 
“Om ja, hur?”, “Tycker du att ett bands/artists visuella uttryck är viktigt för dess image?”, 
“Hur skulle du beskriva indiegenren inom musikscenen?” och “Hur skulle du beskriva 
mainstream inom musikscenen?”. Det andra avsnittet behandlade färg och det tredje avsnittet 
behandlade typsnitt. I avsnitt nummer två som behandlade färg visades fem färgpaletter upp: 
mättade komplementfärger, närliggande färger, enfärgat färgschema, omättade 
komplementfärger  och mörkt färgschema  och respondenterna fick möjlighet att att svara på 
frågan “Hur uppfattar du denna färgpalett?” genom flervals-kryssrutor. Svarsalternativen var: 
harmonisk, kaotisk, kontrastrik, kontrastlös, positiv, vemodig, barnslig, mogen, spännande, 
trist.  
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Det tredje avsnittet behandlade typsnitt och här visades fem olika typsnitt upp: en tunn serif, 
en fet serif, en tunn sanserif, en fet sanserif  och en skript  upp och respondenterna fick 
möjlighet att med flervals-kryssrutor svara på frågan “Hur uppfattar du detta typsnitt?” för 
vardera typsnitt. De ord som i detta avsnitt gick att kryssa i var omoget, stilrent, spretigt, 
modernt, traditionellt, elegant, opretentiöst, kraftfullt, skört, spännande, trist.  

〆.々. Desi;aprocess  
Teori och information från förstudien låg som grund för designprocessen. I processer där 
design ska skapas från grunden och resultera i en produkt, som denna studie behandlar, är 
Aspelunds (2015) designprocess en bra inspirationskälla. Aspelunds (2015) designprocess har 
därför använts som ett inspirerande verktyg för designprocessen i denna studie och består av 
sex olika steg; inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, undersökningsfas, 
definitionsfas, samt kommunikation- och produktionsfas . Viss modifiering av faserna och 
processen skedde för så god anpassning till studien som möjligt. Till denna designprocess har 
faserna inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas- och undersökningsfas samt 
definitionsfas använts. Identifikationsfasen har bytt plats med inspirationsfasen då det för 
denna studie var mer relevant att identifiera projektet innan inspiration söktes. Konceptfasen 
och undersökningsfasen lades ihop till en fas för att effektivisera arbetet. Nedan följer de 
olika faserna. 

〆.々.仝. Ideati:ikatioas:as 
Aspelund (2015) beskriver identifikationsfasen  som den fas då man försöker få en så tydlig 
bild av projektet som möjligt. Under denna fas sammanställdes teori och information från 
förstudien (intervjuer och enkätsvar), värdeord, designbehov och begränsningar definierades. 
Denna fas fungerade i sin tur som en grund för senare designfaser.  

〆.々.々. Iaspiratioas:as  
Inspirationsfasen  fyller enligt Aspelund (2015) sin funktion i att ge inspiration till idéer och 
skapa motivation till arbetet. Under denna fas genomfördes brainstorming utifrån de värdeord 
som definierades under identifikationsfasen. Målet med brainstorming är att producera många 
idéer på kort tid. Under brainstorming bör inga idéer kritiseras då det kan leda till 
överanalysering och förhindra uppkomsten av fler idéer (Arvola, 2014). En moodboard 
skapades utifrån förstudie och identifikationsfas vilken i sin tur fungerade som ett 
inspirerande verktyg för skissarbete. Moodboards kan vara bra verktyg för att skapa en 
tonalitet och känsla för den kommande designen och används för att få en visuell bild av det 
tidigare verbala (Arvola, 2014).  

 

Olika typsnitt och färgkombinationer sågs under inspirationsfasen över. Aspelund (2015) 
hänvisar till så kallad “playtime”, vilket innebär att man låter sig inspireras av annat än exakt 
det som designproblemet handlar om för att inte trötta ut kreativiteten och göra det möjligt att 
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se annorlunda på problemet. Under denna fas togs därför tid till att se över designlösningar 
för andra typer av problem, inspireras av bildtäta böcker, lyssna på bandet Sabine Womens 
musik och de band som de inspireras av.  

〆.々.〆. Koacept- och uadersökaia;s:as 
Koncept- och undersökningsfasen  består av att skapa designkoncept utifrån det som tidigare 
faser samt förstudie givit och att testa de koncept som skapats (Aspelund, 2015). Detta 
gjordes genom brainstorming-liknande skissessioner och vidareutveckling av skisser och 
konceptval. Målet med denna fas var att få fram två koncept att gå vidare med till 
definitionsfasen. 

〆.々.〇. De:iaitioas:asea  
Under  definitionsfasen  utvecklas enligt Aspelund (2015) den design som tidigare faser givit 
underlag till. Under denna fas definierades och utvecklades de två designkoncept som 
koncept- och undersökningsfasen resulterade i. Aspelund (2015) beskriver att man under 
denna fas kan testa designen genom att använda sig utav prototyper eller mockups. Mockups 
skapades därför i slutet av definitionsfasen för att ge designen ett sammanhang och förenkla 
värderingsprocessen. 

〆.〆. Värderia;sprocess  
För att värdera designarbetet och dess kvalitet i ställning till bandet Sabine Women och deras 
musik genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med sex respondenter tillhörande 
Sabine Womens målgrupp. Målgruppen lyssnar på indiemusik och är i åldern 18-30 år. För 
att få så detaljerad information som möjligt delades intervjun upp i olika moment. Först fick 
respondenterna värdera de enskilda elementen logotyper, färgpar och typsnittspar för sig samt 
mot värdeord och musikgenre. Respondenterna fick efter att ha värderat varje element för sig, 
jämföra de två koncepten mot värdeorden för att få reda på vilket av alternativen de tyckte 
stämde bäst överens med dessa. Efter att ha värderat varje element för sig och mot varandra 
fick respondenterna se logotyp, färg och typsnitt i ett sammanhang i form av en en poster och 
värdera hur de uppfattade elementen tillsammans. Varje koncept fick ses i två sammanhang, 
ett av varje färgpar. Detta för att testa om respondenterna upplevde någon skillnad i hur 
logotyperna samspelade med olika färger.  

 

Sabine Womens första och i dagsläget enda låt (maj 2018) spelades upp och respondenterna 
fick möjlighet att värdera materialet igen fast mot musiken. Detta för att se om 
respondenterna ändrade uppfattning om vilket koncept och sammanhang som fungerar bäst. 
Denna typ av konstellation gjorde det möjligt för respondenterna att värdera materialet och 
uttrycka om de tyckte att designarbetet hade lyckats för sitt syfte, det vill säga att visuellt 
identifiera indiebandet Sabine Women. Alla intervjuer spelades in, godkändes av 
respondenterna och transkriberades i efterhand. Till intervjuerna skapades en intervjuguide 
(se bilaga 4) som testades på en test-respondent.  
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Även om målgruppens åsikt väger tyngst för värderingen då det är de som ska betrakta 
designen och avgöra om Sabine Women ser ut som ett band som de skulle vilja lyssna på i 
“verkligheten”, så är det även viktigt att låta bandet själva värdera de två koncepten och 
framföra åsikter. De två designkoncepten visades därför upp för bandet Sabine Women i form 
av en kortare intervju via mejl. På så vis fick även bandet möjlighet att uttrycka vad de kände 
för designen samt vilket av designförslagen som kändes mest lämpligt för bandets identitet.  

 

Ett av designförslagen valdes efter värderingsprocessen ut för vidare utveckling och en 
slutsats kunde dras av vilka färger, typsnitt, grafiska element och logotyp som bandet bör 
använda sig av för att på bästa sätt uttrycka sin identitet. För fullständig värderingsprocess se 
figuren nedan (se Figur 5).  

〆.〆.仝. Aaalys av desi;a- och värderia;sprocess 
Under analysen sammanställdes och analyserades intervjuerna från värderingen med hjälp av 
tematisering. Intervjusvaren transkriberades först och kodade ord sammanställdes i tabeller. 
Tematisering användes sedan för att dela upp svaren i olika grupper, det vill säga teman. 
Detta underlättade för vidare analys och slutsats av vilket koncept som passade bäst för 
indiebandet Sabine Women, deras värdeord och musik.  
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Figur 5. Värdering 
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〇. Förstudie  

〇.仝. O`världsaaalys av iadie;earea 
En undersökning av indiegenrens visuella uttryck genomfördes för att få en inblick i hur man 
inom genren visar på identitet ur ett visuellt perspektiv (se bilaga 2). Undersökningen 
genomfördes genom att titta på ett antal indieband och en artist visualiseras på 
musikstreamingtjänsten Spotify samt sina webbsidor. Det gick utifrån undersökningen att 
identifiera två teman för banden och artisten. Ett tema var avskalat och luftigt, kalla och 
relativt omättade färger användes samt sanserifer i typografin (se The Radio Dept. och The 
xx , bilaga 2). I det andra temat användes istället starka färger, mjuka typsnitt eller en 
blandning av olika typsnitt - både sanserifer och serifer (se Arcade Fire, Alt-J, Ruby Empress 
och Sibille Attar, bilaga 2). Något som var gemensamt för alla banden och artisten var att de 
alla använde sig av ett mycket estetiskt utarbetat uttryck och mycket vikt tycks ha lagts, 
genom att ha inspekterat de olika banden och artisten, på det visuella uttrycket.  

〇.々. 1abiae Wo`ea so` baad och del av iadie;earea 
Sabine Women är ett indieband bildat i Stockholm år 2017 och består i dagsläget (maj 2018) 
av bandmedlemmen Jonatan Södergren. Södergren (2018) menar att Sabine Womens avsikt 
inte är att framstå som ett typiskt “band” där imagen är att “bandet” är i centrum. Istället 
menar Södergren (2018) att det konstnärliga attributet är viktigt samtidigt som ett behov finns 
av att identifiera sig med indiegenren, då placeringen i ett fack underlättar för att nå ut till en 
specifik målgrupp.  

 

Bandet släppte sin första singel Buenos Aires den 20 april 2018 och Södergren (2018) menar 
att den första singeln ska fungera som en presentation av Sabine Women som band. 
Södergren (2018) beskriver sin syn på indiegenren som präglad av nostalgi och många av 
hans egna erfarenheter av indiemusik består av 80- och 90-tals-indieband som exempelvis 
The Cure. Södergren (2018) menar på att han själv romantiserar nostalgi och ser på det som 
något vackrare och bättre än nutiden och att Sabine Women om något, är nostalgi . När 
bandets värdeord ifrågasätts svarar Södergren (2018) att han skulle beskriva bandet med 
orden förrädiskt, sexigt och rebelliskt, fast på ett barnsligt vis.  

〇.々.仝 1abiae Wo`ea o` visuell ideatitet 
Södergren (2018) beskriver visuell identitet för honom och för Sabine Women som drömlik 
och surrealistisk och hänvisar flera gånger till kultserien Twin Peaks som i sin visuella 
framtoning är just mycket surrealistisk och drömlik. Södergren (2018) menar även att 
personliga upplevelser är en viktig del i uttrycket och hänvisar till orden personligt  och 
drömlikt.  

々ー 



 

 

Den rådande visuella stilen inom indiegenren är enligt Södergren (2018) generellt sett 
anti-estetisk/anti-stilistisk. Angående visuellt uttryck och musikgenre menar Södergren 
(2018) att det ofta går att avgöra vilken typ av genre ett band eller dess målgrupp vill 
identifiera sig med utifrån deras visuella uttryck och klädstil. Södergren (2018) beskriver att 
det är en balansgång mellan att vilja vara annorlunda och sticka ut men ändå känna 
tillhörighet till en viss stil eller genre och ställer frågan om det verkligen då går att fly från 
normen . Södergren (2018) menar att det är viktigt att alltid försöka skilja sig från normen, 
ibland bara för att, och att det är just det som många av Sabine Womens låtar handlar om. 
Södergren (2018) berättar att det är tydligt att mediautrymmet i större mån ges till 
mainstream-musiken då det är där pengar finns.  

〇.々.々 Mål;ruppea 
Södergren (2018) beskriver att han har en önskan om att Sabine Womens musik når ut till de 
individer som befinner sig i samhällets utkant och inte själva anser sig åldras i sinnet. Bandets 
fanskara är i nuläget relativt begränsad då bandet fortfarande är i en uppstartsfas och består 
därför till stor del av bekanta och vänner (Södergren, 2018). Trots att publiken i nuläget är 
begränsad är det viktigt att ha dem i åtanke i de aktiviteter som bandet utför för att de som 
band ska ha en viss legitimitet (Södergren, 2018). Det uttrycks en önskan om att Sabine 
Womens publik ska se på bandet som fyndiga, lojala  och hoppingivande , trots att många av 
texterna enligt Södergren (2018) är relativt negativa. Något som också uttrycks är att Sabine 
Womens musik till stor del handlar om att våga vara självständig och leva sitt liv till fullo 
(Södergren, 2018).  

〇.々.〆 Iaspiratioa, likheter och olikheter 
Bandet inspireras till stor del av nostalgi, egenupplevda erfarenheter  och surrealism . När det 
kommer till musik som har influerat Sabine Women är urvalet både nostalgiskt och nutida. 
De band som Södergren (2018) nämner som nutida inspiration är Deerhunter, Ariel Pink, 
Unknown Mortal Orchestra och Animal Collective. Södergren (2018) nämner The Arctic 
Monkeys och Mando Diao som band han inte vill att Sabine Women ska liknas med.  

〇.〆. Gearer, :är; och typsaitt 
En enkät skickades ut för att undersöka hur individer ser på indiegenren inom 
musikbranschen, hur de uppfattar olika färgscheman och olika former av typsnitt. Data som 
samlades in från enkäterna bidrog till förståelse för den generella uppfattningen av 
indiegenren och i sin tur även underlag för designbeslut. Enkäten besvarades av 35 personer i 
åldern 20 år och uppåt. 23 respondenter var 20-25 år och denna åldersgrupp visade sig vara 
störst för enkätundersökningen. Den näst största åldersgruppen var 25-30 år som innefattade 
åtta respondenter. Tre respondenter var 30-35 år och en respondent var över 40 år. 25 
respondenter var kvinnor, nio var män och en respondent definierade sig som annat.  

々― 



 

〇.〆.仝 Geare och visuellt uttryck 
Majoriteten av respondenterna (34 av 35) ansåg att det finns tydliga eller till viss del tydliga 
skillnader mellan hur band och artister uttrycker sig visuellt beroende på vilken genre de 
tillhör (se Figur 6). Endast en person ansåg att det inte är någon större skillnad (se Figur 6). 
Många av respondenterna ansåg att det tydligt går att se visuella skillnader genrer emellan 
som skivalbum och affischer, grafiska element som färger och objekt där många refererade 
till att hårdrocken ofta använder sig av “vassa” objekt och svarta färger medan popgenren 
istället ofta använder sig av mycket färg. Vissa respondenter hänvisade direkt till indiegenren 
och menade på att de känns mer “fria” i sitt visuella uttryck jämfört med exempelvis 
mainstream- och framförallt rockgenren som har ett mer stereotypiskt utseende samt att man 
inom indie ofta använder sig av foton och kopplar till nostalgi i sitt visuella uttryck. 
Dessutom hänvisar många av respondenterna till image och visuellt uttryck  och menar på att 
man inom en viss genre också till viss del vill likna andra inom samma genre för att visa på 
tillhörighet. Ett citat från enkät var till exempel “Man vill ju inte se ut som ett dansband när 
man gör hiphop”.  

 
Figur 6. Genre & visuellt uttryck 

 

Respondenterna fick genom en linjär skala från 1-5 besvara hur viktigt ett bands/artists 
visuella uttryck är för deras image. En majoritet av respondenterna (29 av 35) ansåg att ett 
band/artists visuella uttryck spelar stor roll för deras image (se Figur 7). Ingen respondent 
ansåg att den visuella identiteten för ett band eller en artist inte  har någon betydelse (se Figur 
7).  

々‐ 



 

Figur 7. Visuellt uttryck & image 

〇.〆.々 Upp:attaia;ea av iadie- och `aiastrea`;earea 
Majoriteten av respondenterna (29 av 35) beskrev indiegenren med ordet personlig  (se tabell 
1. Genre). En stor del av respondenterna ansåg även att orden äkta  (17 av 35),  s måskalig  (14 
av 35) och normbrytande  (13 av 35) kunde beskriva indiegenren (se Tabell 1).  

 

Majoriteten av respondenterna (32 av 35) beskrev mainstreamgenren med ordet 
massproducerad  och en stor del av respondenterna ansåg även att orden kommersiell  (29 av 
35) och opersonlig  (23 av 35) kunde beskriva mainstreamgenren (se Tabell 1).  
 

GENRE Tre mest använda orden (st) Ej använda ord (0 st) 

Indie Personlig (29),  

äkta (17),  

småskalig (14), 

 

Mainstream Massproducerad (32), 
kommersiell (29),  

opersonlig (23)  

Normbrytande, 

personlig, 

småskalig 

Tabell 1. Genre 

〇.〆.〆 Upp:attaia;ea av :är; 
En majoritet av respondenterna (29 av 35) beskrev de mättade komplementfärgerna  (se Figur 
8) som barnsliga  och en stor del av respondenterna beskrev även färgerna som kaotiska  (23 
av 35) och kontrastrika  (20 av 35) (se Tabell 2). Ingen respondent beskrev denna färgpalett 
som harmonisk, kontrastlös eller vemodig (se Tabell 2).  

々／ 



 

 
Figur 8. Mättade komplementfärger 

 

En majoritet av respondenterna (25 av 35) beskrev de närliggande färgerna  (se Figur 9) som 
harmoniska  och en stor del av respondenterna beskrev även färgpaletten som positiv  (18 av 
35) och mogen  (15 av 35) (se tabell 2). Ingen respondent beskrev denna färgpalett som 
kaotisk eller vemodig (se tabell 2).  

 
Figur 9. Närliggande färger 

 

En majoritet av respondenterna (27 av 35) beskrev det enfärgade färgschemat  (se Figur 10) 
som harmoniskt  och en stor del av respondenterna beskrev även färgpaletten som trist  (16 av 
35) och kontrastlös  (14 av 35) (se tabell 2). Ingen respondent beskrev denna färgpalett som 
kaotisk (se tabell 2).  

 
Figur 10. Enfärgat färgschema 

 

En majoritet av respondenterna (21 av 35) beskrev de omättade komplementfärgerna  (se 
Figur 11)  som kontrastlösa  och en stor del av respondenterna beskrev även denna färgpalett 
som trist  (17 av 35) och harmonisk  (13 av 35) (se tabell 2). Ingen respondent beskrev denna 
färgpalett som kaotisk eller mogen (se tabell 2).  

Figur 11. Omättade komplementfärger 

々＼ 



 

En majoritet av respondenterna (20 av 35) beskrev det mörka färgschemat  (se Figur 8. Mörkt 
färgschema) som vemodigt  och en stor del av respondenterna beskrev även denna färgpalett 
som trist  (18 av 35) och kontrastlös  (18 av 35) (se tabell 2). Ingen respondent beskrev denna 
färgpalett som barnslig (se tabell 2).  

Figur 12. Mörkt färgschema 

 

FÄRG Mest använda orden (st) Ej använda ord (0 st) 

Mättade komplementfärger Barnslig (28),  
kaotisk (23),  
kontrastrik (20) 

harmonisk,  
kontrastlös,  
vemodig 

Närliggande färger Harmonisk (25),  
positiv (18),  
mogen (15)  

kaotisk,  
vemodig  

Enfärgat färgschema Harmonisk (26), 
trist (16),  
kontrastlös (14) 

kaotisk 

Omättade komplementfärger Kontrastlös (21), 
trist (16), 
harmonisk (13) 

kaotisk, 
mogen 

Mörkt färgschema Vemodigt (19), 
trist (18),  
kontrastlös (17) 

barnsligt 
 
 

Tabell 2. Färg 

〇.〆.〇 Upp:attaia;ea av typsaitt  
Majoriteten av respondenterna (29 av 35) beskrev det första typsnittet, en tunn serif (se Figur 
13), med ordet traditionellt  och en stor del av respondenterna beskrev även detta typsnitt som 
trist  (17 av 35) och moget  (15 av 35) (se tabell 3). Ingen respondent beskrev den tunna serifen 
som omogen eller spännande (se tabell 3).  

Figur 13. Tunn serif 

〆〃 



 

 

Majoriteten av respondenterna (17 av 35) beskrev det andra typsnittet, en fet serif (se Figur 
14.), med ordet kraftfullt  och en stor del av respondenterna beskrev även detta typsnitt som 
modernt  (16 av 35) och stilrent  (12 av 35) (se tabell 3).  

 
Figur 14. Fet serif 

 

Majoriteten av respondenterna (19 av 35) beskrev det tredje typsnittet, en tunn sanserif (se 
Figur 15), med ordet stilrent  och en stor del av respondenterna beskrev även detta typsnitt 
som modern t (18 av 35) och trist  (15 av 35) (se tabell 3). Ingen respondent beskrev detta 
typsnitt som spretigt (se tabell 3).  

Figur 15. Tunn sanserif 

 

Majoriteten av respondenterna (18 av 35) beskrev det fjärde typsnittet, en fet sanserif (se 
Figur 16), med ordet kraftfullt  och en stor del av respondenterna beskrev även detta typsnitt 
som modern t (12 av 35) och stilrent  (9 av 35) (se tabell 3). Ingen respondent beskrev detta 
typsnitt som skört (se tabell 3).  

Figur 16. Fet sanserif 
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Majoriteten av respondenterna (26 av 35) beskrev det femte typsnittet, en skript (se Figur 17), 
med ordet spretigt  och en stor del av respondenterna beskrev även detta typsnitt som omoget 
(17 av 35) och spännande  (8 av 35) (se tabell 3). Ingen respondent beskrev detta typsnitt som 
stilrent (se tabell 3).  

Figur 17. Skript 

 

 

TYPSNITT Tre mest använda orden 
(st) 

Ej använda ord (0 st) 

tunn serif traditionellt (28),  

trist (17),  

moget (14) 

omoget,  

spännande 

fet serif kraftfullt (17),  

modernt (16),  

stilrent (12)  

 

tunn sanserif stilrent (19), 

modernt (18),  

trist (15) 

spretigt 

fet sanserif kraftfullt (18), 

modernt (12), 

stilrent (9) 

skört 

skript  spretigt (25), 

omoget (16),  

spännande (8) 

stilrent  

Tabell 3. Typsnitt 

  

〆々 



 

ー. Desi;aprocess  

ー.仝. Ideati:ikatioas:as 
Under identifikationsfasen klargjordes de värdeord som designen skulle komma att grundas i 
och projektet definierades ytterligare. Resultat av de färger och typsnitt som under förstudien 
undersökts kunde tillsammans med värdeord börja identifiera Sabine Women och det 
designproblem som studien behandlar.  

ー.仝.仝. Värdeord 
För att i identifikationsfasen kunna identifiera projektet och det designproblem som projektet 
hanterar behövdes en tydligare bild fås av bandet Sabine Women. En mindmap för bandet 
gjordes utifrån den information som hade samlats in under intervjuerna med bandet under 
förstudien (se Figur 18). Då de värdeord som bandet nämnde under förstudien inte ansågs 
vara möjliga att göra design utifrån var det lämpligt att ta fram andra relaterade ord som 
bandet också beskrev sig själva med. Genom mindmapen blev bilden av Sabine Women 
tydligare och värdeord för designen kunde tas fram. 

 

Bandets tillhörighet till indiegenren är viktig då de själva vill ingå i ett fack (se 4.2). Ett ord 
som bandet själva nämner flertalet gånger och vill förknippas med är nostalgi  (se 4.2).  Ordet 
nostalgi är även något som indiegenren beskrivs som både i teori (se 2.3.2) och enkätsvar (se 
4.3). Indie beskrivs även många gånger som intimt och personligt (se 2.3.2 & 4.3) vilket kan 
kopplas samman med nostalgi då ordet nostalgi ofta har en personlig betoning och många 
gånger blickar tillbaka på barndomen, vilket bandet själva gör (se 4.2). Bandet inspireras av 
surrealism  och nämner flera gånger en förkärlek till serien Twin Peaks, drömmar, mystik, 
overkliga världar och figurer och hur dessa är en del av deras musikaliska attribut på ett 
konstnärligt plan (se 4.2). Teori och enkätsvar refererar också till indie som något estetiskt 
och konstnärligt (se 2.3). Något som bandet även beskriver sig vara är rebelliska  (se 4.2) 

 

Utifrån de ord som tagits fram från intervjuer, teori, enkät och slutligen mindmap valdes 
orden surrealistiskt, nostalgiskt  och rebelliskt  ut som värdeord för bandet Sabine Womens 
visuella identitet. Nostalgi kopplar samman Sabine Women med indiegenren samt deras 
önskan att ses som rebelliska  och gå ifrån normen. Surrealism  kopplar till viss del samman 
Sabine Women med indiegenren då surrealism kan ses som en konstform, något som 
indiegenren ofta förknippas med (se 2.3).  

〆〆 



 

 
Figur 18. Mindmap 

ー.仝.々. 9ypsaitt, :är; och 1abiae Wo`ea 
Då värdeorden för Sabine Womens visuella identitet är rebellisk, surrealism  och nostalgi  bör 
typsnitt och färg visa på detta (se 5.1.1). Den tunna serifen ansågs enligt enkäten vara 
framförallt traditionell, trist och mogen och reflekterar därmed Sabine Womens värdeord 
sämst. Skripten ansågs enligt enkäten framförallt vara spretig, omogen och spännande och är 
därför det typsnitt som reflekterar Sabine Womens värdeord bäst. 

〆〇 



 

 

Det mättade komplementära färgschemat ansågs vara framförallt barnsligt, kaotiskt och 
kontrastrikt vilket reflekterar Sabine Womens värdeord surrealistiskt, nostalgiskt  och 
rebelliskt  bäst. Komplementära färgscheman kan användas för att skapa kontrastrik design (se 
2.6.3) vilket utefter förstudien anses vara lämpligt för Sabine Womens visuella uttryck då det 
differentierar dem från många andra indieband och på så vis kan vara en POD (se 2.2.2 & 
4.1). Sabine Women nämner dock i sin intervju att de vill beskriva sig själva som sexiga (se 
4.2) och på så vis kompletterar det mörka färgschemat med svarta toner till viss del Sabine 
Womens värdeord då svart enligt teorin kan beskrivas med ordet sofistikation  (se 2.6.2). 

ー.仝.〆. Att vilja likaas och iate vilja likaas `ed 
I intervjun med Sabine Women nämner Södergren (2018) ett antal aktiva band och artister 
som de ser upp till och inspireras av: Animal Collective, Deerhunter, Ariel Pink och 
Unknown Mortal Orchestra. Band som Sabine Women bland annat inte vill förknippas med 
är Arctic Monkeys och Mando Diao (se 4.2.3).  

 

Animal Collective använder sig utav starka färger i sitt visuella uttryck och blandar dessa 
med mjuka pastelltoner och svart (se Figur 19. a). De använder sig utav olika typsnitt och 
blandar skript med tunna sanserifer och en dekorativ font (se Figur 19. a). Deerhunter 
använder sig utav färgstarka komplementfärger såsom gult och lila i sitt visuella uttryck (se 
Figur 19. b). De använder sig framförallt utav sanserifer i olika vikt och blandar, på sin 
hemsida exempelvis, dessa med en skript. Ariel Pinks visuella uttryck går nästan helt i en 
rosa ton eller närliggande färger till rosa som lila och blått och blandar i sin tur dessa färger 
med svart och vitt (se Figur 19. c). Ariel Pinks logotyp är en skript, något som han för sitt 
senaste album blandar med en serif (se Figur 19. c). Unknown Mortal Orchestra använder sig 
utav starka men relativt kalla färger som blått och rosa som de i sin tur blandar med svart (se 
Figur 19. d). 

 

Arctic Monkeys använder sig nästan enbart utav svart och vitt förutom till deras senaste 
album där de även använder sig utav guldtoner (se Figur 20. a). De använder sig framförallt 
utav sanserifer och ett allmänt minimalistiskt visuellt uttryck (se Figur 20. a) Arctic 
Monkeys). Mando Diao använder sig, liksom Arctic Monkeys också av ett relativt avskalat 
visuellt uttryck med enstaka färgtoner och mycket svart och vitt (se Figur 20. b) Mando 
Diao).  

 

Sabine Womens visuella identitet är i dagsläget (april 2018) inte särskilt utvecklad och består 
framförallt av fotografier på bandmedlemmarna och en illustrerad bild som pryder deras 
första singel (se Figur 21). 

 

〆ー 



 

 
Figur 19. Inspirerande band 

a) Animal Collective.  Källa: Facebook, myanimalhome.net b)Deerhunter.  Källa: Facebook, 
deerhuntermusic.com c) Ariel Pink.  Källa: Facebook, ariel-pink.com d) Unknown Mortal Orchestra. 
Källa: Facebook, unknownmortalorchestra.com 

 

 

Figur 20. Icke inspirerande band 

a) Arctic Monkeys.  Källa: Facebook, arcticmonkeys.com b) Mando Diao.  Källa: Facebook, mandodiao.com 

〆― 



 

 
Figur 21. Sabine Women.  Källa: Facebook 

ー.仝.〇. Positioaeria; och `ål;rupp :ör 1abiae Wo`ea 
Sabine Women är ett litet och relativt nystartad indieband. Bandet har inte en särskilt stor 
fanskara i dagsläget (april 2018) utan de flesta som kommer på spelningar eller lyssnar på 
dem har i många fall någon slags koppling till bandmedlemmarna (se 4.2.2). Sabine Women 
positionerar sig i indiegenren men menar på att de inte liknar band som exempelvis Arctic 
Monkeys och Mando Diao (se 4.2.). De vill med andra ord differentiera sig från dessa band. 
De band som och artister som Sabine Women istället ser upp till är Animal Collective, 
Deerhunter, Ariel Pink och Unknown Mortal Orchestra, band som på ett eller annat sätt 
sticker ut mer både visuellt och musikaliskt (se 4.2.2).  

   

〆‐ 



 

ー.々. Iaspiratioas:as 

ー.々.仝. Braiastor`ia; och `oodboard 
Utifrån de värdeord som definierades under identifikationsfasen genomfördes en 
brainstorming för att få fram relaterade ord som skulle kunna vara till hjälp vid moodboard 
och skissning (se tabell 4). 

 
NOSTALGI SURREALISM REBELLISK

T 

90-tal Twin Peaks kaxigt 

starka färger drömlikt rörelse 

80-tal psykedeliskt spretigt 

bilder abstrakt spetsigt 

personligt ljussken svart  

glatt obehag kontrast 

pastellfärger overkligt normbrytande 

seriefigurer mystik hårt 

Tabell 4. Brainstorming värdeord 

 

Utifrån information från förstudien och identifikationsfasen samt brainstorming kring 
värdeorden skapades en moodboard som inspiration för färg och form och kommande 
skissning (se Figur 22. Moodboard).  

〆／ 



 

 
Figur 22. Moodboard.  Källa till enskilda fotografier och illustrationer: Pinterest & eget 

〆＼ 



 

ー.〆. Koacept- och uadersökaia;s:as  
Utefter den information som tidigare faser, förstudie och teori givit kunde skissning börja 
ske, typsnitt och färg kunde undersökas. Som Arvola (2014) beskriver, kändes det viktigt att 
inte låsa sig för tidigt trots att det fanns vissa attribut som var mer tydliga än andra och därför 
gjordes en mängd skisser med mål att få fram så många olika varianter som möjligt. Detta var 
dessutom viktigt då två olika koncept skulle tas fram som skulle skilja sig från varandra. 
Värdeorden rebelliskt, surrealism och nostalgi fanns hela tiden med i bakhuvudet.  

ー.〆.仝. Val och uadersökaia; av ko`ple`eat:är;er 
Den färgpalett som valdes att gå vidare med var mättade komplementfärger. Resonemanget 
om varför följer nedan. Komplementfärger är kontrastrika och kan skapa en kontrastrik 
design om de används tillsammans (se 2.6.3). Då enkätundersökningen (se 4.3.3) visade att 
en majoritet av respondenterna ansåg att färgschemat med mättade komplementfärger 
upplevdes som barnsligt, kaotiskt  och kontrastrikt  och kontrast  och färgstarkt  var ord som 
dök upp under brainstormingen av värdeorden och Sabine Women dessutom själva nämnt att 
de vill ses som rebelliska fast på ett barnsligt sätt  (se 5.1.1 & 4.2) bestämdes att 
komplementfärger var mest lämpligt att arbeta med. Rebelliskt  skulle kunna kopplas samman 
med bland annat orden kontrastrikt, kaxigt, hårt, rörelse och spretigt, nostalgi  skulle kunna 
kopplas samman med starka färger, 80- och 90-tal samt glatt och surrealism  med bland annat 
orden obehag, psykedeliskt och overkligt (se tabell 4). I och med att komplementfärger är 
varandras motsatser (se 2.6.3) och är mycket kontrastrika så skulle de kunna uppfattas som 
rebelliska. De skulle även kunna uppfattas som surrealistiskt då komplementfärger är 
motsatser och inte “bör” höra ihop, något som skulle kunna tolkas som overkligt. Nostalgi 
skulle komplementfärger kunna åstadkomma då 80- och 90-talet för mig innebär mycket färg 
och också är nostalgi för mig som skribent och för Södergren från Sabine Women (se 4.2). 
Fem par komplementfärger testades under koncept- och undersökningsfasen för att i sin tur 
kunna skala ner antalet färger och slutligen kunna välja två färgpar att gå vidare med (se 
Figur 23).  

 

Ett omättat komplementärt färgschema skulle också kunna användas, vilket till stor del 
används inom indiegenren idag och bland de band som Sabine Women ser upp till (se Bilaga 
2. & 5.1.3). Ett problem med ett omättat komplementärt färgschema - som även är 
pastellfärger, är att det inte uppfattas som särskilt kontrastrikt och för mig som designer inte 
som rebelliskt. Att använda komplementfärger ger även Sabine Women ett mer unikt 
utseende till skillnad från många andra indieband som använder sig av just omättade 
färger/pastelltoner (se Figur 19). En POD för Sabine Women skulle därför kunna vara att 
använda komplementfärger (se 2.2.2).  
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Figur 23. Komplementfärger 

ー.〆.々. 1kissaia; av lo;otyp 
Nästa steg i koncept- och undersökningsfasen innefattade att skissa på olika logotypförslag 
Två logotyper skulle tas fram till två olika koncept. För att skapa mer dynamik mellan de två 
koncepten var det viktigt att logotyperna utformades olika. För att generera många idéer på 
kort tid och inte låta sig låsas och bestämma sig i en för tidig fas, skissades så många 
logotyper fram som möjligt i en brainstorm-liknande process (se Figur 24).  

 

Utefter enkät- och intervjusvar ansågs det mest relevant att använda en skript i logotypen då 
en majoritet av respondenterna beskrev den skript som testades i enkäten med orden spretigt, 
spännande  och omoget  (se 4.3.4) vilket anses stämma bäst överens med värdeorden 
rebelliskt, surrealistiskt och nostalgiskt (se 5.1.1 & 5.2.1). En skript differentierar dessutom 
Sabine Women från de band de inte vill liknas med; Arctic Monkeys och Mando Diao som 
båda använder sig utav stilrena sanserifer (se 5.1.3). En skript som logotyp skulle dock kunna 
bli svårläst, vilket går emot kriteriet om att en logotyp bör vara lättläst (se 2.1.1.). Då en 
skript dock skulle uppfylla flera av eller kopplas samman med värdeorden talade det för att 
en skipt på något vis skulle användas i den visuella identiteten, även om det nödvändigtvis 
inte behövde vara logotypen. En tunn serif valdes bort helt då denna form av typsnitt gick 
emot värdeorden mest sett till enkätsvaren och beskrevs med ord som traditionellt, trist och 
moget (se 4.3.4). 
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Figur 24. Skisser  

När ett tillräckligt stort antal analoga skisser tagits fram fortsatte skissandet i digital form i 
Adobe Illustrator. Fem tydliga koncept togs fram. Då nostalgi, surrealism  och rebellisk  var 
värdeord under designprocessen var det relevant att ha värdeorden i åtanke när skisserna 
skapades. Rebelliskt  kan till exempel kopplas samman med ord som hårt, spetsigt, spretigt 
och rörelse  (se 5.2.1). Därav skissades förslag fram som innehöll dessa attribut. Surrealism  är 
något som kan kopplas samman med drömlikt, overkligt  och obehagligt  (se 5.2.1) och var 
något som framförallt testades i den digitala skissessionen. Nostalgi  är något som kan kopplas 
med personligt, färgstarkt  och glatt  (se 5.2.1) och var något som framförallt testades genom 
att skissa på skripter i både analog som digital form.  

 

Nedan följer en beskrivning av de fem koncepten. Koncept 1 (se Figur 25) kunde urskiljas 
redan i den analoga skissprocessen. I detta koncept försöktes alla värdeord att speglas med 
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extra betoning på rebelliskt. Surrealism  kopplar jag som designer samman med sådant som är 
overkligt och inte tillhör det “vanliga” och “normala”. Det kan även vara något psykedeliskt. 
Bokstäverna i Koncept 1 formades därför så att de flöt in i varandra för att skapa en känsla av 
att de inte riktigt följer “den normala vägen”. För att få in värdeordet rebelliskt  användes 
hårda linjer och kanter. 

 

I koncept 2 (se Figur 26) användes linjen som ett verktyg för att skapa rörelse och spänning. 
En fet sanserif testades trots en viss skepsis till att använda en denna form av typsnitt, då 
många andra band, inklusive band som Sabine Women inte vill förknippas med (se 4.2.3) 
använder sig av feta sanserifer. Linjer kan fungera som ett ledande verktyg inom formgivning 
(se 2.8.2) och användes därför för att skapa rörelse och lekfullhet men även surrealism just 
för att många logotyper är uppradade på en rak linje. Att göra på detta vis skulle även kunna 
koppla till värdeordet rebellisk , inte på samma vis som med Koncept 1 utan rebellisk ur det 
perspektivet att logotypen “gör lite som den vill”.  

 

I koncept 3 (se Figur 27) testades det nostalgiska uttrycket genom ett mjukt typsnitt som för 
tankarna tillbaka till 70-talet och det mer psykedeliska uttrycket. Förutom att förvränga 
typsnittet testades även att sätta ihop de två orden och låta dem “smälta ihop” för att skapa en 
känsla av surrealism . I koncept 4 (se Figur. 28) testades att förvränga enkla och synnerligen 
vanliga typsnitt. Meningen med detta var att främst skapa rörelse och få det att se ut som att 
logotypen rörde på sig, med inspiration från gamla tv-apparater. I koncept 5 (se Figur 29) 
testades olika former av skript, både tecknat av mig själv och skript-liknande typsnitt.  

Figur 25. Koncept 1. Figur 26. Koncept 2. 
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Figur 27. Koncept 3 Figur 28. Koncept 4. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Koncept 5.  

ー.〆.〆. Vidareutvecklia; koacept 仝 och lo;otyp 仝 
Koncept 1 av logotyperna valdes att gå vidare med då det kändes rätt ur ett 
värdeord-perspektiv och hade utvecklingspotential. Nedan följer några exempel på 
utvecklingen av logotyp 1 (se Figur 30, 31 & 32). I Adobe Illustrator fortsatte utvecklingen 
av logotypen i form av att testa olika tjocklek på bokstäverna, olika spärrning och vad som 
hände om formen på bokstäverna justerades och vissa bokstäver både fylldes och inte fylldes 
i. Logotypen testades även mot olika färgbakgrunder och en initial tanke var att först låta en 
cirkel vara en del av logotypen (se Figur 30 & 31). 
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Figur 30. Koncept 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Koncept 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Koncept 1.3 
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ー.〆.〇. Vidareutvecklia; koacept 々 och lo;otyp 々 
Den andra logotypen som valdes att gå vidare med var koncept 2 av logotyperna då även 
denna skiss uppfattades ha hög utvecklingspotential i jämförelse med de andra förslagen. 
Denna logotyp, logotyp 2 ansågs också erhålla värdeorden men på ett annat sätt än logotyp 1. 
Därav skulle logotyperna kunna fungera som bra kontraster mot varandra och skapa dynamik 
under värderingsprocessen. Vidareutvecklingen av koncept 2 bestod, liksom för koncept 1 att 
spärra bokstäverna olika mycket samt testa om det blev någon skillnad i hur bokstäverna låg 
på linjerna, hur linjerna såg ut och på vilka fler sätt man skulle kunna leka med logotypen i 
form av linjer och bokstäver. En idé var till exempel att till viss del dölja bokstäverna med 
hjälp av ifyllda linjer för att skapa mystik samt att använda sig utav, liksom för koncept 1, en 
cirkel i logotypen (se Figur 33). 

 
Figur 33. Koncept 2.1 Figur 34. Koncept 2.2 

ー.〆.ー. Uadersökaia; av sekuadärt typsaitt koacept 仝 
Då bokstäverna i logotyp 1 är egengjorda och unika i sin utformning och mer utav synlig än 
osynlig typografi (se 5.1.2 & 2.7) var det svårt att finna typsnitt som skulle kunna fungera 
som sekundära typsnitt till denna logotyp. Vid första anblick kändes det mest lämpligt att 
använda sig av ett mer lågmält typsnitt i form av exempelvis en sanserif då sanserifer ofta är 
enkla i sin uppbyggnad (se 2.7.1). Dock såg det inte bra ut när en enkel sanserif testades 
tillsammans med logotyp 1 och istället för att två motsatser möttes och skapade ett 
kontrastrikt arrangemang (se 2.7.1) så skar de sig. Mer dekorativa typsnitt undersöktes därför 
istället mot logotypen och visade sig fungera bättre. 

 

Som ett andra sekundärt typsnitt testades olika skripter då det i identifikationsfasen (se 5.1.2) 
fastställdes att en skript skulle fungera bäst med värdeorden rebelliskt, surrealism och 
nostalgi . En oro var att en skript skulle skära sig för mycket mot logotypen och dess speciella 
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utformning då skripter ofta besitter drag som lämpar sig bra för väldigt specifika ändamål (se 
2.7.1), men det tycktes fungera bra och de bildade tillsammans ett kontrastrikt arrangemang 
(se 2.7.1).  

ー.〆.―. Uadersökaia; av sekuadärt typsaitt koacept 々 
Då logotyp 2 hade skapats för att få fram rörelse och mystik kändes det relevant att med 
sekundära typsnitt “lugna ner” logotyp 2. Då sanserifer ofta förstärker känslan av struktur och 
har en enkel uppbyggnad (se 2.7.1) testades därför denna typ av typsnitt mot logotyp 2. 
Sanserifer anses också fungera bra för affischer (se 2.7.1). Då de två koncepten skulle testas i 
ett sammanhang i form av en affisch och dessutom i framtiden kanske komma att användas 
på affischer ansågs en sanserif lämpa sig bra för ändamålet. Dock undveks en tunn sanserif då 
en lätt vikt av sanserif utifrån enkätsvaren ansågs vara trist (se 4.3.3).  

 

För att skapa kontrast då en tjock sanserif även används i logotyp 2 behövdes en annan form 
av typsnitt som ett andra sekundärt typsnitt. Som Bergström (2012) beskriver (se 2.7.1) så 
kan kontrast skapas genom att använda olika typsnittsfamiljer mot varandra och då en fet 
serif i enkätsvaren beskrevs som bland annat kraftfullt (se 4.3.4) och var ett av de typsnitt 
som utifrån enkätsvaren lämpade sig bäst mot värdeorden så testades en serif i en tyngre vikt 
mot logotyp 2.  

ー.〇. De:iaitioas:as 
Under definitionsfasen valdes två logotyper ut från varje koncept och två färgpar och två 
typsnittspar valdes ut utifrån de varianter som testats under koncept- och undersökningsfasen.  

ー.〇.仝. Val av :är;par 
Tanken var att välja ut två färgpar som skulle testas tillsammans med logotyp och sekundärt 
typsnitt. För att välja ut två färgpar i komplementfärger användes färgteori och information 
från förstudien. Orangea/aprikosa toner kan kopplas till glädje, kreativitet och stimulans och 
orangea toner liksom gula toner drar ofta till sig uppmärksamhet (se 2.6). Blåa toner kan 
kopplas till hopp och acceptans (se 2.6). Detta tillsammans med information från förstudien 
om hur Sabine Women är och vill uppfattas gjorde att komplementfärgerna orange och blått 
valdes ut som ett utav färgparen (se Figur 34).  

 

Gula toner kan kopplas till glädje, optimism och rädsla och drar liksom orangea toner till sig 
uppmärksamhet (se 2.6). Indigo/violetta toner kan kopplas till andlighet och inspiration (se 
2.6). Detta tillsammans med information från förstudien om hur Sabine Women är och vill 
uppfattas gjorde att komplementfärgerna gult och blått valdes ut som det andra av de två 
färgparen (se Figur 34).  
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Figur 35. Valda färgpar  

ー.〇.々. Val av lo;otyper 
För att välja vilka av logotyperna i vardera koncept som skulle användas i värderingsfasen 
användes min designbakgrund vid motivering och beslutsfattande. Logotyp-koncept 1, 
kändes generellt sett bra för ändamålet men alternativ 1.3 och mer specifikt den högra av 
dessa (se Figur 32) kändes allra bäst. Detta då läsbarheten i de andra alternativen uppfattades 
som bristande. Alternativ 1.3 (se Figur 32 & Figur 36) är mer utdragen och bokstäverna 
tjockare än i de andra alternativen. Dessutom är fler bokstäver ifyllda vilket skapar ett mer 
symmetriskt uttryck.  

 

Bland koncept 2 valdes förslag 2.2 (se Figur 34 & Figur 37) då förslagen där texten till viss 
del döljs försämrar läsbarheten, vilket är negativt då ett av kriterierna för en logotyp är just att 
den ska vara läsbar (se 2.5.2). Alternativ 2.2 (se Figur 34 & Figur 37) var även det alternativ 
som kändes bäst i hur linjerna låg och hur bokstäverna låg på linjen i jämförelse med de 
andra alternativen.  

 

Då de två koncepten skulle komma att jämföras med varandra i värderingsprocessen ansågs 
det vara mest lämpligt att utföra båda logotyperna i svart utan några andra element (se Figur 
36 & Figur 37). Detta för att kunna värdera de olika alternativen på en så rättvist sätt som 
möjligt.  
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Figur 36. Vald logotyp koncept 1 Figur 37. Vald logotyp koncept 2 

ー.〇.〆. Val av sekuadärt typsaitt  
Till koncept 1 valdes typsnitten Capitol  och Mistral  (se Figur. 38).  Capitol  liknar till viss del 
logotyp 1 med sin avlånga karaktär, vilket fungerar som ett bra som komplement. Det undre 
typsnittet Mistral , en skript, valdes då det ansågs fungera som en bra kontrast mot både 
Capitol och logotyp 1 (se Figur. 36 & Figur 38). Mistral ger ett mjukt och lite slarvigt intryck 
till skillnad från Capitol och logotyp 1 och skapar på så vis kontrast och harmoniserar de två 
relativt olika uttrycken när de ses tillsammans.  

 

Till koncept 2 valdes typsnittet i Lust  och Sofia Pro  (se Figur. 39). Lust är en fet serif som 
genom sitt vänliga och samtidigt ordentliga uttryck stabiliserar logotyp 2. Typsnittet skapar 
på så vis även kontrast. För att lyfta fram logotyp 2 används även samma typsnitt som 
logotyp 2 består av, som sekundärt typsnitt, sanserfien Sofia Pro  i fet vikt. Detta typsnitt 
stabiliserar logotyp 2 ytterligare samtidigt som sanserifen också anses ge ett lekfullt uttryck 
med sina runda och samtidigt vassa former.  
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Figur 38. Typsnittspar 1 Figur 39. Typsnittspar 2 

 

ー.〇.〇. Val av ;ra:iska ele`eat och sa``aahaa; 
De grafiska elementen i denna studie användes främst för att skapa ett sammanhang och en 
helhet så att de olika elementen skulle gå att värdera. Då Sabine Women pratar mycket om 
surrealism och drömmar (se 4.2) fattades beslutet att använda vattenfärgsliknande element (se 
Figur. 40) för att ge ett drömlikt och artistiskt uttryck. De grafiska elementen färgades i de 
färger som definierades i 5.4.1 och användes i sina färgpar tillsammans med en liten del svart. 

 

Elementen logotyp, färg, sekundärt typsnitt och grafiska element sattes sedan ihop i ett 
sammanhang i form av en poster (se Figur 41 & 42). Båda koncepten testades i båda 
färgparen. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 40. Grafiskt element  
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Figur 41. Sammanhang Koncept 1 

Figur 42. Sammanhang Koncept 2 
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―.Värderia; och aaalys  av desi;aprocess 
En tematisering gjordes av intervjusvaren där ord kodades och kunde delas upp i olika 
grupper för att på så vis underlätta analysen av svaren. Respondenterna hålls anonyma. För 
fullständig intervjuguide se bilaga 4. 

―.仝. Fär;er  

―.仝.仝. Fär;associatioaer  
Fyra av sex respondenter upplevde färgpar 1, gult och lila, som positivt  medan 2 av sex 
upplevde det som svårt  och kallt . Fem av sex respondenter upplevde färgpar 2, orange och 
blått, som lugnt  och tre beskrev färgerna som naturliga och varma  (för färger se Figur 34).  

 

Att respondenterna har olika uppfattning om färgpar 1 kan bero på att färg är personligt och 
därför svårt att värdera. Dessutom har färg en kulturell koppling och hur vi uppfattar den kan 
bero på hur vi brukar interagera med den (se 2.6.1). Färgpar 1 utstrålar enligt respondenterna 
en mer positiv känsla i jämförelse med färgpar 2. Gult anses vara en positiv färg som drar till 
sig uppmärksamhet och framhäver känslor som glädje och optimism (se 2.6.1 & 2.6.2). Lila 
kan ses som en inspirerande färg (se 2.6.1) och bidra till att färgpar 1 uppfattas som positivt. 
Gult kan dock även ses som en varningsfärg och kan frambringa känslor som rädsla (se 
2.6.1), en anledning till att färgpar 1 upplevs som svårt och kallt.  

 

Blått är en lugnande färg och orange är en positiv färg som liksom gult, kallar på 
uppmärksamhet (se 2.6.1 & 2.6.2). Trots detta drar färgpar 1 till sig mer uppmärksamhet och 
uppfattas som mer positivt än färgpar 2. Blåa toner ofta upplevs som lugnande, tysta och 
inger hopp ( se 2.6.1 & 2.6.2) och kan förklara varför färgpar 2 upplevs som mer diskret.  

―.仝.々. Fär;er och värdeord  
Alla sex respondenter kopplade färgpar 1 med värdeordet rebelliskt  på grund av den höga 
kontrasten  färgerna emellan, “det är inga mesiga färger”. Tre av sex respondenter kopplade 
färgerna med värdeordet nostalgi  på grund av att de hade personliga referenser  till färgerna 
och kopplade färgerna till ting från sin egen uppväxt. Två respondenter kopplade färgerna till 
värdeordet surrealism  då de ansåg att färgerna såg orealistiska ut.  

 

För färgpar 2, blått och orange, tycktes värdeordet nostlagi  beskriva färgerna bäst då alla 
respondenter svarade detta. Anledningen var att de kopplade färgerna till naturen och 
retroprylar (från exempelvis 70-talet). Tre av sex respondenter kopplade färgpar 2 till 
värdeordet rebelliskt  då färgerna upplevdes vara normbrytande. Tre av sex respondenter 
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ansåg att färgerna kunde kopplas till värdeordet surrealism  då de ansåg att färgerna var 
drömlika och inte tillhörde det “naturliga valet”.  

―.仝.〆. Jä`:örelse av :är;par 仝 och :är;par 々  
När respondenterna fick svara vilket utav de två färgparen som stämde bäst överens med 
värdeorden ansåg en majoritet av respondenterna (4 av 6) färgpar 1 då den starka och 
onaturliga kombinationen av lila och gult upplevdes som mer kontrastrik och på så vis även 
mer rebellisk. 

 

Alla respondenter (6 av 6) ansåg att färgpar 1 var rebelliskt  och att färgpar 2 var nostalgiskt. 
Som beskrivet tidigare så upplevdes färgpar 1 som mycket kontrastrikt medan färgpar 2 
istället beskrevs som bland annat lugnt och naturligt trots att detta par också består utav 
komplementfärger och på så vis också borde uppfattas som mycket kontrastrikt (se 2.6.3). 
Komplementfärger kan dock trots att de är varandras motsatser även upplevas som tilltalande 
när de möts då de neutraliserar varandra (se 2.6.3) och blått ses dessutom om en lugn färg (se 
2.6.1 & 2.6.2). En respondent nämnde under intervjun att orange och blått är färger som finns 
i naturen och var anledningen till att hen upplevde dem som lugnande och naturliga. Detta 
skulle kunna vara något som undermedvetet då fler respondenter svarade på liknande sätt.  

―.々. Koacept 仝 

―.々.仝. Associatioaer till lo;otyp 仝 
Tre av sex respondenter ansåg att logotyp 1 såg ut att tillhöra ett rock- eller punkband  på 
grund av hårda linjer och kontrast.  Två respondenter ansåg att logotyp 1 såg ut att tillhöra ett 
indieband  på grund av att den uppfattades som minimalistisk och annorlunda.  

 

Att respondenterna kopplade logotyp 1 till rock- och punkband på grund av hårda linjer och 
kontrast är förståeligt då det inom rockscenen, framförallt inom hårdrock används vassa 
element i exempelvis typografi (se Figur 43 för exempel). Både A:et och S:et har liknande 
utformning hos rockbandens logotyper som visas nedan och Sabine Womens logotyp 1 (se 
Figur 44).  

 

Det tycks finnas en koppling mellan minimalism och indiegenren. Liksom teorin beskriver så 
är ofta bildspråket inom indiegenren minimalistiskt (se 2.3.2 & bilaga 2) och respondenternas 
åsikter bekräftar detta.  
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Figur 43. Exempel på rockband 

 
Figur 44. Sabine Women logo 

―.々.々. Lo;otyp 仝 och värdeord 
Alla respondenter (6 av 6) ansåg att logotyp 1 levde upp till värdeordet rebellisk  då de ansåg 
att logotypen var hård och utstrålade attityd.  Fem av sex respondenter ansåg även att 
logotypen levde upp till värdeordet surrealistisk  då formen på bokstäverna var avvikande från 
det “normala”.  Fyra av sex respondenter ansåg att det positiva med logotyp 1 var att den 
sticker ut från mängden och har en igenkänningsfaktor. Fem uppfattade logotyp 1 som 
svårläst, vilket ansågs negativt.  

 

Respondenterna kopplar hårda former och attityd till ordet rebellisk , vilka även är ord som 
dök upp under brainstorming av värdeorden (se 5.2.1). Att något är surrealistiskt  innebär att 
det är overkligt och respondenterna ansåg att något är normativt om det följer ett tydligt 
mönster, vilket logotypen enligt dem inte gör. I logotypen används enbart versaler vilka är 
mer svårlästa tillsammans än vad gemener är då de inte har en lika varierad ordbild (se 2.7.2) 
och respondenterna uppfattar logotypen som svårläst. Att de ansåg att logotypen hade en hög 
igenkänningsfaktor är positivt då det är ett krav som en logotyp bör leva upp till (se 2.1.1).  

―.々.〆. 9ypsaittspar 仝 
Typsnittspar 1 upplevdes av alla sex respondenter vara en kontrastrik  kombination då de två 
typsnitten skiljer sig mycket åt rent utseendemässigt. Det första typsnittet Capitol upplevdes 
som uppseendeväckande och det andra typsnittet Mistral uppfattades som mysigt och genuint. 
Alla sex respondenter ansåg att typsnittspar 1 levde upp till värdeordet nostalgi  då de både 
var för sig och tillsammans aspirerade på äldre typografi, typsnitten kändes helt enkelt inte 
moderna.  Tre av sex respondenter ansåg att typsnittspar 1 talade till värdeordet rebelliskt  då 
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typsnitten inte kändes som en naturlig kombination men passade bra ihop ändå och det blev 
en kontrast  typsnitten emellan 

 

Att så många respondenter ansåg att typsnittspar 1 talade till nostalgi är positivt då nostalgi är 
något som tas upp inom indiegenren (se 2.3.2). Att respondenterna dessutom uppfattade 
typsnittspar 1 som kontrastrikt är ytterligare en positiv faktor då kontrast kan uppfattas som 
rebelliskt  (se 5.2).  

―.々.〇. Koacept 仝: lo;otyp 仝, typsaittspar 仝, :är;par 仝 & 々 
Sex av sex respondenter ansåg att koncept 1 med färgpar 1, gult och lila, var kontrastrikt  på 
grund av hårda former och färger. Fyra av sex respondenter fick även en positiv känsla  av 
koncept 1 tillsammans med färgpar 1. Koncept 1 tillsammans med färgpar 2, orange och 
blått, upplevdes av tre av sex respondenter som lugnare  än med färgpar 1 då de upplevde att 
färgpar 2 inte var lika skrikigt och två av sex upplevde det som varmare.  

 

Fem av sex respondenter ansåg att koncept 1 tillsammans med färgpar 1 stämde bäst överens 
med värdeorden då de ansåg att värdeordet rebellisk  kom fram mer i färgpar 1 och var mer 
kontrastrikt medan koncept 1 tillsammans med färgpar 2 upplevdes som mer tillbakadraget 
och inte lika uppseendeväckande.  

 

Koncept 1, det vill säga logotyp 1 och typsnittspar 1 ansågs av respondenterna passa bäst 
ihop med färgpar 1. Både logotyp 1 och typsnittspar 1 uppfattades som kontrastrika och 
rebelliska, vilket även färgpar 1 gjorde (se 6.1 & 6.2).  

―.〆. Koacept 々 

―.〆.仝. Associatioaer till Lo;otyp 々  
En majoritet av respondenterna (5 av 6) beskrev logotyp 2 som indie . Temana som kunde 
urskiljas för denna logotyp och dess klassificering som indie var att den var annorlunda och 
mjuk . Det som respondenterna uppfattade som mjukt var linjerna i logotypen och det var även 
dessa och hur bokstäverna formade sig runt linjerna som respondenterna uppfattade som 
annorlunda.  

 

Respondenterna uppfattar logotyp 1 som indie på grund av att de ansåg den vara annorlunda 
och mjuk i sin utformning. Linjerna och bokstäverna följer inte den normativa linje som kan 
ses hos många andra logotyper där texten ofta är symmetriskt lagd på en rak linje. 
Indiegenren är en motpol till den normativa mainstreamgenren (2.3). Annorlunda  och indie 
kan liknas med varandra. Respondenterna uppfattar mjuka former som indie och indiegenrens 
bildspråk kan beskrivas som feminint och “anti-macho” samt blygsamt  (se 2.3). 
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―.〆.々. Lo;otyp 々 och värdeord 
Fem av sex respondenter ansåg att logotyp 2 levde upp till värdeordet surrealistisk  på grund 
av linjerna i logotypen som upplevdes som spännande . Fyra av sex respondenter ansåg att 
logotypen levde upp till värdeordet nostalgi  då de kopplade logotypen med lekfullhet och 
60/70-talet.  Två respondenter ansåg att logotypen levde upp till värdeordet rebellisk  då 
logotypen ansågs vara normbrytande.  Fem av sex respondenter ansåg att logotyp 2 var rörig, 
vilket då var en negativ egenskap. Fyra av sex respondenter ansåg att linjerna i logotypen 
skapade intresse och väckte nyfikenhet i att vilja veta mer om dess innebörd, vilket ansågs 
vara en positiv egenskap.  

 

Att en majoritet av respondenterna kopplar logotyp 2 med värdeordet surrealism på grund av 
linjerna är positivt då detta var en tanke med skapandet av linjerna (se 5.3.2). Linjer kan 
fungera som en ledande väg vid formgivning (se 2.8.2) och de användes i detta fall bland 
annat för att skapa rörelse och surrealism (se 5.3.2). Respondenternas åsikt bekräftar detta 
designbeslut. Att respondenterna kopplade logotypen med värdeordet nostalgi på grund av att 
de tyckte att den uttrycker lekfullhet bekräftar också designvalet för logotyp 2 då det var 
något som försökte åstadkommas (se 5.3.2).  

 

Respondenterna uppfattade logotyp 2 som rörig. Bokstäverna i logotyp 2 består av versaler 
och är till viss del spärrade, det vill säga att avståndet bokstäverna emellan är ökat, vilket kan 
vara negativt för just gemener när det kommer till läsbarhet (se 2.7.2) vilket i sin tur är 
negativt då en logotyp bör vara lättläst (se 2.1.1). Att logotypen sågs som spännande av en 
majoritet av respondenterna är positivt då en logotyp bör vara minnesvärd (se 2.1.1) och ett 
ökat intresse för logotypen skulle kunna stärka dess minnesvärdhet.  

―.〆.〆. 9ypsaittspar 々 
Typsnittspar 2 uppfattades som minimalistiskt  av fyra utav sex respondenter då typsnitten 
upplevdes som symmetriska och enkla. Detta par uppfattades även som mesigt  av tre 
respondenter då det inte framkallade lika mycket känslor som det första typsnittsparet och 
kändes mer klassiskt. Typsnittspar 2 ansågs av alla sex respondenter stämma in på värdeordet 
nostalgi  då det uppfattades som mysigt och klassiskt.  Ingen respondent ansåg att paret var 
rebelliskt.  

 

Att typsnittspar 1 uppfattades som minimalistiskt är positivt då indiegenren ofta förknippas 
med minimalism (se 2.3.2). Att typsnittsparet uppfattas som mesigt är negativt, sett till att det 
bör leva upp till värdeordet rebelliskt  men om man ser till indiegenren och hur den uppfattas 
så kan det även vara positivt då blygsam  är ett ord som dyker upp inom indiegenren (se 
2.3.2). 
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―.〆.〇. Koacept 々: lo;otyp 々, typsaittspar 々, :är;par 仝 & 々 
Fyra av de totalt sex respondenterna beskriver sammanhang 2 med färgpar 2 som harmoniskt. 
Alla respondenter beskriver koncept 2 med båda färgparen som drömmiga.  En majoritet av 
respondenterna ansåg att koncept 2 med färgpar 1 kändes skarpt.  

 

Fem av sex respondenter ansåg att koncept 2 med färgpar 2 stämde bäst överens med 
värdeorden då de ansåg att nostalgi  och surrealism  kom fram mer med färgpar 2 och kändes 
mer harmonisk till skillnad från färgpar 1 som fick sammanhanget att upplevas som skarpt.  

 

En anledning till att en majoritet av respondenterna ansåg att koncept 2 tillsammans med 
färgpar 2 stämde bäst överens med värdeorden skulle kunna vara att koncept 2 generellt sett 
upplevs som mjukt och surrealistiskt (se 6.3.1, 6.3.2 & 6.3.3). Färgpar 1 upplevs generellt sett 
som mer kontrastrikt (se 6.1) och skulle på så vis kunna skära sig med koncept 2 som ses som 
mjukt.  Färgpar 2 anses liksom koncept 2 som lugnt och varmt (se 6.1), ord som går bättre 
ihop med mjukt.  

―.〇. Jä`:örelse koacept 仝 & 々  

―.〇.仝. 9ypsaitt  
Alla respondenter ansåg att typsnittspar 1 stämde bäst överens med värdeorden. Detta på 
grund av att de fick starkare känslor för de typsnitten och att värdeorden upplevdes som 
tydligare med detta par.  

 

Alla respondenter (6 av 6) ansåg att typsnittspar 1 uppfattades som kontrastrikt  och 
nostalgiskt.  Även typsnittspar 2 uppfattades av alla respondenter som nostalgiskt  men istället 
för kontrastrikt, som minimalistiskt.  Att båda typsnittsparen stämmer in på värdeordet 
nostalgi är positivt då nostalgi även är ett betydande ord inom indiegenren (se 2.3.2). 
Minimalistiskt är också ett ord som tycks beskriva indiegenren (se 2.3.2). Att något är 
kontrastrikt skulle liksom beskrivet tidigare kunna syfta till att det även upplevs som 
rebelliskt (se 5.2). Respondenterna anser att typsnittspar 1 tycks stämma bäst överens med 
värdeorden. Typsnittspar 1 skapar kontrast och kallar på mer uppmärksamhet än vad 
typsnittspar 2 gör och frambringar på så vis mer känslor.  

―.〇.々. Lo;otyper 
Alla sex respondenter ansåg att logotyp 1 passade bäst till värdeorden då logotypen fick 
respondenterna att känna mer och hade en tydligare koppling till värdeorden än vad logotyp 2 
hade.  
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Sex av sex respondenter tyckte att logotyp 1 uppfattades som rebellisk  och hård  och fem av 
sex ansåg att logotyp 2 uppfattades som surrealistisk  och spännande.  Logotyp 1 upplevdes 
också som surrealistisk av fem respondenter medan logotyp 2 upplevdes som nostalgisk av 
fyra respondenter. En logotyp bör ha sympatiseringsförmåga, det vill säga, den ska vara enkel 
att tycka om (se 2.1.1). Att logotyp 1 får respondenterna att känna mer skulle kunna liknas 
vid att de sympatiserar med den. Två av sex respondenter ansåg att logotyp 1 såg ut att 
tillhöra ett indieband (se 6.2.1) medan fem av sex ansåg att logotyp 2 såg ut att tillhöra ett 
indieband (se 6.3.1), flest respondenter ansåg alltså att logotyp 2 stämde bäst överens med 
genren indie.  

―.〇.〆. Koacept 仝 & 々 `ed `usik 
Sex av sex personer ansåg att koncept 1 stämde bäst överens med värdeorden varav fem av 
dessa sex ansåg koncept 1 tillsammans med färgpar 1 och en ansåg koncept 1 tillsammans 
med färgpar 2. När musiken spelades ändrade fyra av sex respondenter åsikt. Två 
respondenter höll fast vid koncept 1 och färgpar 1 medan de fyra andra respondenterna 
ändrade åsikt och tyckte att koncept 2 och färgpar 2 passade bäst till musiken. Detta då 
respondenterna hade antagit, med tanke på värdeorden, att bandet skulle vara betydligt 
hårdare i sitt musikaliska uttryck. Istället upplevde respondenterna musiken som mer 
drömmig och nostalgisk och ansåg på så vis att koncept 2 med de mer mjuka formerna och 
orange och blått som mer dova färger passade bättre till musiken.  

 

Respondenterna förväntade sig ett annat musikaliskt uttryck efter att ha sett värdeorden. Detta 
kan kopplas till eng.  brand imagery som beskriver individers abstrakta tankar kring ett 
varumärke (se 2.1.2). I detta fall hade respondenterna skapat en bild och givit bandet en 
varumärkespersonlighet men när de sedan fick höra hur de faktiskt lät så skapades en viss 
förvirring. Om en varumärkespersonlighet har etablerats kan det bli svårt för målgruppen att 
acceptera sådant som är inkonsekvent med personligheten (se 2.1.2).  
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Figur 45. Koncept 1 & 2 i sammanhang 

―.ー. Vad tyckte baadet? 
Södergren (2018) fick genom mejl granska logotyperna var för sig och de två sammanhangen 
i båda färgerna. Södergren ansåg att logotyp 1 för sig stämde bäst överens med bandet och 
ansåg att logotyp 2 först kändes lite rörig. Södergren hävdade dock att logotyp 2 växte och att 
han efter en stund ansåg den bli mer intressant. Anledningen till att Södergren föredrog 
logotyp 1 var för att den hade ett starkare uttryck och att han rent emotionellt kände mer för 
den. När han fick granska de två sammanhangen ändrade han dock uppfattning och ansåg att 
logotyp 2 i sammanhang 2 tillsammans med färgpar 2 stämde bäst överens med bandet, deras 
värderingar och image.  

 

Södergren hade samma åsikt som respondenterna, båda tyckte först koncept 1 men ändrade 
sig till koncept 2 (se 6.4.3). I Södergrens fall handlade det dock inte om musiken utan hans 
magkänsla. Utifrån vad Södergren har nämnt i tidigare intervjuer vill han och Sabine Women 
associeras med något drömskt, nostalgiskt och rebelliskt (se 4.2 & 5.1.1). Värdeord beskriver 
vad ett varumärke vill associeras med och är viktiga för dess positionering (se 2.2.1). Om 
värdeorden inte stämmer överens med ett varumärkes, i detta fall ett bands, handlingar kan 
det bidra till konsekvenser för bandets legitimitet (se 2.2.1). 
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―.―. 1a``aa:attaia; av aaalys 
Sammanfattningsvis upplevde en majoritet av respondenterna att koncept 1 med färgpar 1 
stämde bäst överens med värdeorden rebelliskt, surrealism  och nostalgi.  En majoritet av 
respondenterna ändrade sig när de fick höra bandets musik och ansåg då att koncept 2 med 
färgpar 2 stämde bäst överens med bandet som helhet. Även bandmedlemmen Jonatan 
Södergren ansåg att koncept 2 var bäst lämpat för bandet. 
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‐. Diskussioa 
I diskussionen kommer metod- och designval att diskuteras med koppling till resultatet. 
Dessutom kommer förslag på vidare studier att ges. 

‐.仝. Metod och resultat  
Metoden som använts för denna studie har fungerat väl. Att Aspelunds designprocess 
modifierades ansågs som lämpligt då designprocessen annars hade blivit osmidig. I och med 
att så många faser flöt in i varandra var det rimligt att lägga ihop dessa samt ta bort de faser 
som inte var nödvändiga för denna typ av studie, exempelvis kommunikation- och 
produktionsfasen  (se 3.2).  

 

Analysen ledde ut i att en majoritet av respondenterna inklusive bandmedlemmen Jonatan 
Södergren tyckte att koncept 2 med färgpar 2 fungerade bäst mot Sabine Women (se 6.6). 
Innan respondenterna fick höra musiken ansåg de att koncept 1 med färgpar 1 fungerade bäst 
mot de värdeord som hade tagits fram (se 6.6). Något som skulle kunna ha påverkat detta 
resultat är att Sabine Womens första låt släpptes den 20 april 2018 vilket innebar att det fanns 
en restrikterad tillgång till musikaliskt material från bandet innan dess. Då designprocessen 
behövde sättas igång ledde det till att material skapades med enbart tillgång till värdeord, 
varav logotyp 1 var en av de skisser som påbörjades utan influens av musik. Logotyp 2 
påbörjades när tillgång till Sabine Womens musik fanns och varför koncept 2 enligt 
respondenterna och Södergren i slutändan upplevdes passa bättre till Sabine Women kan ha 
berott på att den var mer influerad av det musikaliska uttrycket. Det kan också förklara varför 
logotyp 1 och koncept 1 upplevdes stämma bättre överens med värdeorden, för att logotyp 1 
var mer influerad av värdeorden.  

 

En annan anledning till att det blev på detta vis skulle kunna vara att bandet inte tillräckligt 
noga hade tänkt över hur de vill uppfattas och det blev därför ett glapp mellan musikaliskt 
uttryck och image.  

‐.仝.仝. Eakätuadersökaia; och se`istrukturerade iatervjuer 
Valet att använda enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer till förstudie och 
värdering fungerade bra. Något som kan ha påverkat resultatet för enkätundersökningen 
under förstudien (se 4.3) är att enkäten endast skickades ut till designstudenter vid 
Linköpings universitet. Dessa studenter kan anses ha mer kunskap om designval än någon 
som exempelvis inte har arbetat med eller studerat design. Det kan vara positivt och negativt, 
positivt då det skulle kunnat leda till tydligare svar och negativt för att de ser sådant som inte 
är relevant för resultatet.  
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Att använda semistrukturerade intervjuer vid förstudie och värdering fungerade bra. De 
frågor som inte besvarades under den första intervjun med Södergren kunde besvaras genom 
en kompletterande intervju face-to-face. Semistrukturerade intervjuer där respondenten får 
möjlighet att svara öppet och utförligt bidrar till en risk att frågorna inte besvaras helt och 
fullt. Detta var något som upptäcktes under värderingsprocessen då respondenterna fick 
värdera allt designmaterial. I efterhand hade slutna frågor kunnat fungera bättre för analys 
och tematisering av resultatet då det nu tog mycket tid och energi att gå igenom alla sex 
intervjuer, vardera cirka 40 minuter långa. 

‐.仝.々. Värderia;sprocess 
Värderingsprocessen hade i efterhand kunnat se ut annorlunda. Det hade underlättat om 
någon form av värderingsmatris hade skapats inför intervjuerna, nu analyserades och 
tematiseras alla svar i efterhand vilket tog mer tid än planerat. Från början var det även tänkt 
att ha en eller två fokusgrupper istället för djupintervjuer. Då det var svårt att få tag i 
respondenter tillhörande målgruppen som kunde ses vid ett och samma tillfälle valdes istället 
ha djupintervjuer med respondenterna. Fokusgrupper hade kunnat vara mer effektivt då 
värdering hade skett vid ett tillfälle. Fokusgrupper hade även kunnat påverka resultatet ur det 
perspektivet att respondenterna i en fokusgrupp lätt kan påverkas av varandra.  

 

Många av respondenterna ansåg att vissa frågor som behandlade färg och och typografi var 
svåra att besvara, vilket kan förklaras med att färg är mycket personligt. En bidragande faktor 
kan även vara att respondenterna inte är vana att utvärdera design och därför hade svårare att 
uttala sig om det.  

‐.々. 9eori och resultat  
Det teoretiska ramverket har fungerat som en bra grund för studien. Dock var det svårt att 
finna källor om det specifika ämnet. Som tur är har uppsatser som behandlar liknande ämne 
kunnat ge inspiration till teori, exempelvis Daniel Jakobssons (2017) examensarbete 
“Visuella uttryck i musikbranschen - Hur en logotyp kan utformas för ett band.”.  Bristen på 
teori, framförallt som behandlar visuellt uttryck inom musikbranschen, har lett till att vissa 
källor inte är vetenskapliga och deras trovärdighet skulle på så vis kunna ifrågasättas. 

‐.〆. Validitet och reliabilitet  
Det är alltid eftersträvat att nå en hög validitet och reliabilitet, det vill säga att något innehar 
relevans och att det är tillförlitligt. Reliabiliteten går att diskutera här. Då studien är gjord 
utav mig som ensam skribent och designer finns det en risk att resultatet delvis blir subjektivt. 
Som hjälp med objektiva synpunkter har handledare, examinator och opponent funnits till 
hand men då det bara är en person som letat teori, tolkat teori, valt metod, skapat design och 
analyserat resultat är det svårt att undvika en viss subjektivitet. Designen är dessutom till viss 
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del grundad på personlig preferens och resultatet hade därför kunnat bli annorlunda om en 
annan person hade genomfört designen.  

 

När det gäller validitet går bandets målgrupp och respondenterna som fick värdera designen 
att diskutera. Ett större antal respondenter hade kunnat ge mer tillförlitlighet i resultatet. Tid 
fanns dock inte över till att intervjua fler än sex respondenter. Dessutom är det svårt att säga 
om målgruppen helt matchar Sabine Womens målgrupp då kriterierna för respondenterna var 
att de skulle vara 18-30 år gamla och lyssna på indiemusik. Sabine Women är dock ett 
nystartat band med begränsad fanskara och det skulle vara för tidskrävande att finna de 
individer som idag (maj 2018) aktivt lyssnar på bandet. Dock hade detta även kunnat vara 
negativt då respondenterna, om de kände till exempel Södergren, hade kunnat bli subjektiva i 
sina svar.  

‐.〇. 9id och resultat 
Tidsaspekten har påverkat arbetet. En stor vilja och ambition har under hela arbetet funnits 
men tidsbegränsningen har till viss del förhindrat att vissa val kunnat tas (se ovan). Det hade 
exempelvis varit önskvärt att ha en mer iterativ designprocess där designen efter värderingen 
hade kunnat utvecklas vidare och värderats ytterligare en gång.  

‐.ー. Försla; till vidare studier 
Det skulle vara intressant att göra en djupdykning i hur den alternativa musikrörelsen på 
70-talet eller punken på 80-talet har påverkat visuella uttryck inom musikbranschen idag. 
Kan man se ett samband mellan normbrytande musik, visuella uttryck och åsikter och hur har 
det sett ut genom tiderna?  

 

Något som även skulle vara intressant är att undersöka huruvida anti-estetik och indie eller 
annan alternativ musikgenre hör ihop. Finns det någon koppling mellan den normbrytande 
anti-estetiken och normbrytande musik? 

 

Ytterligare ett förslag på vidare studier är att undersöka hur indie som kopplas samman med 
ord som blygsam, småskalig  och intim  marknadsförs i ett vinstdrivande syfte. Även om man 
inom indie inte anser sig vara kommersiell finns ändå ett behov av att synas och tjäna pengar.  
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／. 1lutsats 
När en visuell identitet skapas åt ett band bör information om bandet, deras musikaliska 
uttryck och genre, liknande band och icke liknande band identifieras. För att skapa en visuell 
identitet åt ett band, oavsett genre, är det viktigt att värdeord och musikaliskt uttryck stämmer 
överens. Om identiteten endast skapas utifrån värdeord finns en risk att det musikaliska 
uttrycket inte stämmer överens med det visuella uttrycket. 

 

Det är viktigt att en artist eller ett band är medvetna om hur de vill uppfattas. Om värdeord 
och image inte stämmer överens med det musikaliska uttrycket kan ett glapp uppstå mellan 
de två och bandets legitimitet riskerar att fallera. Då svaren blev så pass olika under 
värderingen beroende på om det var kopplat till värdeord eller musikaliskt uttryck bör 
värdeord och koncept eventuellt ses över igen tillsammans med bandet.  

 

Beroende på om logotyp, färg och typsnitt ses var för sig eller tillsammans i ett sammanhang 
upplevs de olika. Det är därför svårt att beskriva om ett enskilt element passar för ett band 
(varumärke) om det inte ses i ett sammanhang med andra element.  

 

En visuell identitet besvarade syftet allra bäst, koncept 2 med färgpar 2 (se figur 46). Sett till 
endast värdeorden fungerade koncept 1 med färgpar 1 bäst men sett till både musikaliskt 
uttryck och värdeord - det vill säga mot bandet som helhet, fungerade koncept 2 med färgpar 
2 bäst. Koncept 2 anses därför ha besvarat syftet ännu mer så än koncept 1. Då koncept 2 med 
färgpar 2 var mest uppskattat hos bandet och mot det musikaliska uttrycket kommer detta 
koncept att vidareutvecklas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46. Valt koncept 
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Bila;a 仝. 
  

Intervjuguide intervju 1 

  

 

● Hur skulle ni beskriva er själva som band?  
● Hur ser ni på indiegenren?  
● Hur skiljer sig indiegenren från andra genrer inom musikbranschen? 
● Varför tillhör ni indiegenren anser ni? 
● Vad skulle ni säga att era värdeord är , alltså med några ord, vad gör er speciella? 
● Vad är visuell identitet för er?  
● Hur anser ni att indiegenren visualiseras idag och varför?  
● Hur skulle ni vilja visualisera er och varför? 
● Hur stor betydelse har ert visuella uttryck för den musik ni spelar? 
● Hur tänker ni på er som band i framtiden? 
● Vad är er fanbase/målgrupp?  
● Hur når ni ut till era fans/når ut med er musik idag? 
● Hur tänker ni nå ut till era fans/nå ut med er musik i framtiden? 
● Använder ni några sociala medier som band? 
● Hur marknadsför ni er idag? 
● Hur vill ni marknadsföra er i framtiden? 

  

  

―‐ 



 

Bila;a 々. 
  

Omvärldsanalys av indiebands visuella identitet  

  

Det gick utifrån undersökningen att identifiera gemensamma teman för banden/artisten. 
Många av de större banden använder sig av rörliga medier, Alt-J har exempelvis ett 
specialutformat spel på sin webbsida som kopplas samman med deras nyaste album och 
Arcade Fires webbsida är utformad som ett datorskrivbord där det ser ut som att en först 
drabbats av virus (se Arcade Fire och Alt-J). Allt på webbplatsen är rörligt och går att flytta 
på som användare. De mindre banden/artisten använder sig också av rörliga medier, men inte 
i samma påkostade utsträckning som de större och mer kända banden. Det gick utifrån 
studien att urskilja tydliga färgteman för varje band och två egentliga tydliga formteman. Ett 
som är avskalat där man väljer att använda sig av mycket eng.  white space, kalla och relativt 
omättade färger och sanserifer (se The Radio Dept. och The xx). För det andra formtemat 
använder man sig istället av starka färger, mjukare typsnitt eller en blandning av olika 
typsnitt- både sanserifer och serifer (se Arcade Fire, Alt-J, Ruby Empress och Sibille Attar). 
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Sibille Attar  
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Bila;a 〆. 
  

  

Intervjuguide intervju 2 

 

● Om ni skulle jämföra er med ett annat band - vilket band liknar ni eller vill likna då? 
Ge gärna ett exempel och förklara varför. 

● Vilket typ av band vill ni inte liknas vid? Ge gärna ett exempel. Varför vill ni inte 
likna dem? 

● Har du några typiska exempel på hur indieband ser ut idag ur ett visuellt perspektiv? 
Ge gärna exempel. Kan vara webbsidor, Instagram, färger, grafiska element osv.  

● Hur skulle du beskriva det att vara “alternativ”/annorlunda? Hur visar man på det? Ge 
gärna exempel. Varför gör man det? 

● Tycker du att det är viktigt att “visa vem man är”? På vilket sätt och varför? 
● Är det viktigt att det visuellt syns vad det är för typ av musik man gör tycker du? 

Varför varför inte? 
● Hur vill du att andra ser på er, att de ska tänka om er? Varför? 

 

 

 

 

 

  

‐々 



 

Bila;a 〇. 
 

 

Intervjuguide värdering 

 

 

Logotyp 1: 

 

● Vad och skulle du rent spontant säga att du tycker denna logotyp tillhör för 
genre/band? 

● Värdorden för bandet är: Surrealism, Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att den här 
logotypen lever upp till värdeorden eller något av värdeorden? 

● Om inte, vad tycker DU att logotypen säger? 
● Vad tycker du är bra/dåligt med den? 
● Är det något du kopplar den till? 

 

Logotyp 2: 

 

● Vad och skulle du rent spontant säga att du tycker denna logotyp tillhör för 
genre/band? 

● Värdorden för bandet är: Surrealism, Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att den här 
logotypen lever upp till värdeorden eller något av värdeorden? 

● Om inte, vad tycker DU att logotypen säger? 
● Vad tycker du är bra/dåligt med den? 
● Är det något du kopplar den till? 

 

Logotyp 1 & 2: 

 

● VIlken av dessa tycker du stämmer bäst överens med bandet och dess värdeord (genre 
inräknat) 

 

Färgpar 1- lila & gul: 

 

● Hur uppfattar du denna färgkombination? Beskriv kortfattat 
● Värdorden för bandet är: Surrealism, Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att det här 

färgparet lever upp till värdeorden eller något av värdeorden? Varför/varför inte?  
●  Är det något du kopplar det till? 

‐〆 



 

Färgpar 2 orange & blå: 

 

● Hur uppfattar du denna färgkombination? Beskriv kortfattat 
● Värdorden för bandet är: Surrealism,Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att det här 

färgparet lever upp till värdeorden eller något av värdeorden? Varför/varför inte?  
● Är det något du kopplar det till? 

 

Färgpar 1 & 2: 

 

● VIlket av dessa färgpar tycker du stämmer bäst överens med värdeorden (genre 
inräknat)? 

 

Text 1: 

 

● Hur uppfattar du denna typsnittskombination? Beskriv kortfattat.  
● Är det något du kopplar den till? 
● Värdorden för bandet är: Surrealism, Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att den här 

kombinationen eller något av typsnitten lever upp till värdeorden eller något av 
värdeorden? Varför, varför inte?  

 

Text 2: 

 

● Hur uppfattar du denna typsnittskombination? Beskriv kortfattat.  
● Är det något du kopplar den till? 
● Värdorden för bandet är: Surrealism, Nostalgi, Rebelliskt. Tycker du att den här 

kombinationen eller något av typsnitten lever upp till värdeorden eller något av 
värdeorden? Varför, varför inte? 

 

Text 1 & 2: 

 

● VIlket av dessa typsnittspar tycker du stämmer bäst överens med värdeorden (genre 
inräknat)? 

 

Koncept 1: 

 

● Vad tänker du på när du ser elementen tillsammans i detta sammanhang?  
● Tycker du att det talar till värdeorden?  

‐〇 



 

● Är det några element som du inte tycker passar in?  
● Är det några element du tycker passar in bättre än andra? 
● Hur fungerar elementen tillsammans?  
● Tycker du det blir någon skillnad med annan färg? 

 

Koncept 2: 

 

● Vad tänker du på när du ser elementen tillsammans i detta sammanhang?  
● Tycker du att det talar till värdeorden?  
● Är det några element som du inte tycker passar in?  
● Är det några element du tycker passar in bättre än andra? 
● Hur fungerar elementen tillsammans?  
● Tycker du det blir någon skillnad med annan färg? 

 

Spela upp musik 

Koncept 1 & 2: 

  

● Vilket koncept tycker du fungerar bäst?  
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