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Sammanfattning 
 

 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att 

återspegla projektets värdeord och projektmål, och har utgått ifrån stadsodlingsprojektet Garaget, en 

brief från Linköpings stadsmission. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en 

kvalitativ metod. De slutgiltiga värderingarna av logotyperna har använt en kvantitativ metod för att 

sammanställa större kvantiteter data. Ramverket innefattar bland annat teorier om 

varumärkesbyggande och marknadsföring i förhållande till miljön.  

 

Värdeorden urbant, kaxigt och livligt och projektmålen stadsutveckling, hållbarhet och integration 

togs fram genom en förstudie som bestod av en intervju med uppdragsgivaren. Förstudien inkluderade 

även intervjuer med personer som ingick i målgruppen “odlingsintresserade och miljömedvetna i 

Östergötland” om vad de associerade med stadsodling. Designprocessen gick igenom olika faser med 

bland annat moodboarding, skissering och digitalisering. De framtagna logotyperna värderades av 

respondenter i två omgångar; av både uppdragsgivare och respondenter från målgruppen, för att se 

huruvida logotypen kommunicerade värdeorden och projektmålen.  

 

Slutsatserna drogs att det är gynnsamnt att frekvent använda värdeorden och projektmålen i 

designprocessen samt utvärdera de olika stegen för att analysera vad skisserna skapar för 

associationer.  
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Abstract 

The purpose of this study is to find out how a logo for a sustainability project should be designed to 

reflect the project's key values and project goals, and has been based on the urban farming project 

Garaget, a brief from Linköping Stadsmission. The study is a case study based largely on a qualitative 

method. The final evaluations of the logotypes used a quantitative method for compiling larger 

quantities of data. The framework includes theories of brand building and marketing in relation to the 

environment. 

 

The key values urban, self confident and lively, and the project goals urban development, 

sustainability and integration were defined through a pilot study that consisted of an interview with 

the client. The pilot study also included interviews with respondents from the target group "people 

interested in urban farming and environmental issues from Östergötland" about what they associated 

with urban farming. The design process went through different phases, including moodboarding, 

sketching and digitization. The generated logos were evaluated by respondents, both the client and 

respondents from the target group, to see if the logo communicated the key values and project goals. 

 

The conclusions were drawn that it is favorable to frequently use the key values and project goals in 

the design process as well as evaluate the different steps to analyze what words were associated with 

the sketches.  
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Begreppsförteckning 

Overshoot Day - Vid Earth Overshoot Day kommer jordens befolkning ha använt mer resurser från 
naturen än vad vår planet kan förnya under ett helt år. Vi utnyttjar mer ekologiska resurser och tjänster 

än vad naturen kan regenerera genom överfiske, skövling av skogar och utsläpp av mer koldioxid i 

atmosfären än skogarna kan ta till vara på (Overshootday, 2018).  
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1. Inledning 

Klimatkrisen blir allt mer påtaglig och många företag satsar på hållbarhet. Även 

individer blir mer intresserade av att anpassa sin livsstil för att leva mer hållbart.  

 

Jorden mår inte bra. Överkonsumtion, nedskräpning och förorening orsakar mycket skada i naturen. 

Västvärldens förhållningssätt till konsumtion är ohållbart och under 2018  nådde svenskarna overshoot 

day redan den 28 mars. Begreppet används för att berätta hur snabbt befolkningen gör av med jordens 

resurser i relation till hur snabbt jorden återhämtar sig. 28 mars hade mer resurser förbrukats än vad 

jorden orkar ersätta på ett år. Resterande 9 månader konsumeras det över gränsen för vad vi har råd med 

(Globalportalen, 2018). 

 

Fler och fler blir dock medvetna om hur ohållbart västvärldens levnadssätt är och upptäcker nya sätt att 

fortfarande leva ett bekvämt liv, men på ett hållbart sätt. En stor miljöbov är matindustrin 

(Jordbruksverket, 2018) och då medvetenheten ökar vill fler och fler minska sin miljöpåverkan i ännu 

större utsträckning. I takt med att städerna växer, dyker lösningar upp för de som vill ha kontroll över 

sin matkonsumtion. Fler och fler vänder sig till stadsodling (Naturskyddsföreningen, 2018) 

 

Det finns gott om outnyttjade ytor även i stan, som parker, innergårdar och tak. Det går till och med att 

odla på asfalt, bara man ställer dit en pallkrage eller några krukor. Genom att odla sin egen mat går det 

att göra nytta för miljön på flera sätt. Till exempel är det enkelt att välja bort bekämpningsmedel, 

transportsträckorna försvinner också nästan helt och hållet och förpackningar behövs inte.  

 

Linköpings stadsmissions miljöprojekt Garaget har fått sitt namn efter den tilltänkta platsen för projektet 

som från början var just ett garage. Loppisar, cykelverkstäder, pop-up butiker m.m.är tänkta att vara 

placerade i utkanten av Linköping. Projektet har hållbarhet i fokus men tanken är också att Garaget ska 

kunna fungera som en samlingsplats och verka för integration för Linköpings olika områden. Projektet 

ska dessutom ge allmänheten möjligheten att kunna få hyra pallkragar och därmed ge fler intressenter 

en odlingsmöjlighet. Här kommer också foodtrucks och eventuellt en alternativ matbutik som tar tillvara 

på utgången mat att få plats. Projektet Garaget är fristående från Linköpings stadsmission. 

 

För att väcka ett större intresse och synas bättre kan föreningar arbeta med sitt varumärke och sin 

grafiska identitet. Detta behövs för att kunna kommunicera med sin tilltänkta målgrupp och potentiella 

intressenter. Större projekt kan även behöva ta kontakt med sponsorer, kommuner organisationer eller 

statliga myndigheter.  
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1.1 Problemformulering 

Samhället idag står inför utmaningen att anpassa produktionscykeln för att minska de miljömässiga 

påfrestningarna. Många individer tar egna steg för att påskynda omställningen. För att hjälpa projekt 

som stadsodlingar att nå sina tilltänkta målgrupper och att kommunicera med potentiella intressenter 

behövs en tydlig varumärkesgrund. I varumärket är logotypen en grundpelare och behöver därför 

utformas för att kommunicera rätt associationer.  

 

1.2 Syfte 

För att kommunicera med omvärlden om vad ett hållbarhetsprojekt kan innebära ska en logotyp 

designas. För att skapa rätt associationer till logotypen ska den utformas med hjälp av projektmål och 

värdeord för projektet.  

 
 

● Hur bör en logotyp för ett hållbarhetsprojekt utformas för att återspegla projektets värdeord och 

projektmål? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer utgå ifrån en brief (se bilaga 1) från Linköpings Stadsmission angående ett 

stadsodlingsprojekt. Briefen identifierar målgruppen för projektet som “alla”, men en avgränsning görs 

där målgruppen begränsas till miljömedvetna och intresserade av urban odling i Östergötland. 

Fokusgrupper och respondenter kommer att rekryteras från Östergötland, då det är ett regionalt projekt. 

Detta arbete kommer inte att utforma en hel grafisk profil utan fokuserar på att ta fram en logotyp. I 

processen kommer värdeorden väga tyngre än projektmålen vid designbeslut, och därför ha större 

prioritet.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Använda teorier kommer att fungera som en grund till studien samt skapa förståelse kring olika 

varumärkeselement i uppbyggnaden av en visuell kommunikation. För att ge mer spetsad information 

kring projektet som ska marknadsföras har även teorier kring hållbarhet valts ut.  

2.1 Varumärke 

Namn och symboler är de bärande elementen i ett företags eller en organisations relation med kunder, 

men varumärket innefattar också känslor och uppfattningar om företagets produkter och erbjudanden 

samt prestation. Ett varumärke har förmågan att samla intryck och erfarenheter som olika individer har 

kring ett företag (Parment, 2015).  

2.2 Kärnvärden och värdegrund  

I ett företags värdegrund uttrycks samhällsansvaret, och värdegrunden i sig är en tydlig del av 

varumärkeskommunikationen (Parment, 2015). Ordet värdegrund definieras som de grundläggande 

värderingar som formar en individs normer och handlingar. Företag och organisationer formulerar sin 

egen värdegrund, som vanligen består av etiska regler och riktlinjer rörande allt ifrån jämställdhet och 

mångfald till miljöarbete (NE, 2018).  

 

Ett företags kärnvärden kan beskrivas som som ett antal ord som skapar företagets värdegemenskap 

samt definierar den unika positionen ett varumärke har. Det som företaget anser vara det varaktiga 

värdet i sin egen verksamhet ingår i kärnvärdena (Lagergren, 1998).  

 

Centralt för varje varumärke är varumärkets vision, vilket ger en klar bild av hur företaget bidrar till en 

bättre värld. Grundtanken bakom ett varumärke kan bli översatt till en positioneringsstrategi, som 

manifesterar varumärkets funktionella värden och en personlighet som ger liv till de emotionella 

värdena hos ett varumärke (Baker, 2003). 

 

Utmaningen för icke-vinstdrivande verksamheter går ut på att först identifiera och sedan förvalta de 

värden som driver organisatoriskt beteende och ger mening åt både interna och externa intressenter. När 

identifikation av en tydlig samling av underliggande värden är uppnådd, kan detta ge ideella 

organisationer en möjlighet att skapa en tydligare uppsättning av erbjudanden i hela 

varumärkeskommunikationen. Dessa värden kan användas genomgående i de olika meddelandena som 

kommuniceras (Stride och Lee, 2007).  
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Kärnvärdena kan också ses som byggstenar och om de behandlas på rätt sätt kan förtroendet hos 

konsumenterna öka. Att dra fördel av och förstärka det förtroende företaget redan har är en annan viktig 

aspekt (Keller et. al. 2012). 

2.3 Varumärkesimage 

Eng. image kan beskrivas som varumärkets immateriella egenskaper och syftar till att tilltala kundens 

känslor. Begreppet fokuserar på de psykiska och sociala aspekterna. Det finns flera sätt att påverka sin 

image, exempelvis genom att anta en personlighet för att kunna skapa en personlig relation till 

konsumenterna. Gemensamt för alla olika tillvägagångssätt är att de måste skapa starka, fördelaktiga 

och unika associationer för att verka gynnsamt för varumärket (Keller, Apéria och Georgson, 2012).  

2.3.1 Varumärkespersonlighet 

Med begreppet varumärkespersonlighet menas den blandning av särskiljande personliga egenskaper 

som kännetecknar ett varumärke. Ett varumärke kan kopplas till specifika personligheter och en 

konsuments interaktion kan komma att motiveras med att varumärkets personlighet matchar den egna 

(Parment, 2015).  

2.4 Varumärkeselement och grafisk identitet 

Nyckeln till att skapa ett varumärke, är enligt AMA (American Marketing Association), att kunna välja 

ett namn,  logotyp,  symbol, förpackningsdesign och liknande som identifierar varumärket och skiljer 

den från andra. Dessa element kallas varumärkeselement (Keller et. al, 2012).  

 

Grafiska identiteter behöver kommunicera värderingar, demografi och psykologi hos de avsedda 

mottagarna. Många väsentliga delar i en grafisk identitet som färg, form och mönster betyder olika saker 

för olika åskådare. Att förstå människors behov och önskemål genom forskning och genom att skapa 

snabba prototyper är ett sätt att utvärdera grafiska behandlingar för en identitet (Budelmann et. al. 2010).  

 

2.4.1 Kriterier för utvärdering av varumärkeselement 

För att välja grafiska element kan sex kriterier användas. Dessa kriterier består av minnesvärdhet, 

meningsfullhet, älskbarhet, överförbarhet, anpassningsbarhet och skyddsbarhet. Med minnesvärdhet 

menas hur lätt elementet är att känna igen och hur stark uppmärksamhet de olika delarna väcker. 

Meningsfullhet syftar till huruvida elementen innehar en innebörd i beskrivande form eller genom att 

lyfta fördelarna med varumärket samt att elementet kopplas till varumärkets associationer. Älskbarhet 
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grundar sig i hur intressant och estetiskt tilltalande konsumenterna finner elementet. Överförbarhet rör 

i vilken uträckning elementet kan överföras till andra produktkategorier, platser och kulturer. 

Anpassningsbarhet tar upp hur lätt uppdateringar av elementet kan göras, hur flexibelt elementet är. 

Skyddsbarhet innebär hur väl elementet kan skyddas lagligen och inom den särskilda kategorin (Keller 

et. al, 2012).  

2.4.2 Logotyp 

Logotypen är antingen en uppsättning ord eller en bild som har som syfte att representera en institution 

eller en individ på ett sätt som kan vara symboliskt eller i linje med personens identitet. Syftet med 

logotyper är att skapa en helhet av en individ eller en institution i en förståelig visuell form. Den första 

kontakten och möjligheten att kommunicera sker också med hjälp av logotypen (Hardy, 2011). 

 

I marknadsföring är logotypens funktion att på ett effektivt sätt identifiera ett företag och produkterna 

som hör till det företaget. (NE, 2018) Symboler och logotyper förmedlar känslor och mening icke-

verbalt. Med logotypen kan idéer framföras och en identitet fastställas (Kaputa, 2012). 

 

2.4.3 Färg  

Färg kan listas som en av de viktigaste visuella elementen (Keller, Apéria och Georgson, 2012). Färgens 

kommunikativa funktion handlar om; att genom styrkan i färgen attrahera, genom kylan och värmen 

skapa stämning, att informera, att strukturera och att pedagogisera. Formgivaren kan med hjälp av 

datorns färgpalett välja den färg som ändamålet kräver men det är då viktigt att ha mottagarens 

upplevelse och kontexten i åtanke (Bergström, 2012). 

 

Färger i logotyper kan föranleda konsumenters etiska bedömning av ett företag. Det har visats att 

kulörerna grön och blå båda associeras med miljömedvetenhet (Sundar och Kellaris, 2015). Färgen blå 

kan också läsas som respektfull, längtansfull, vemodig medan gult symboliserar glädje (Bergström, 

2012). Gul färg och varierade abstrakta former framkallar också känslor som upprymdhet och frihet 

från återhållsamhet. Både rödfärgade former och former med hög kontrast ger upphov till känslor av 

agitation och utmaning. Färger på den blå skalan och mönsterkoordinerade former ger upphov till 

känslor av fokus och organisation. (Mare & Manning, 2012).  

2.4.4 Teckensnitt 

Vid val av teckensnitt bör sammanhanget ses över för att typsnittet ska uppfattas som kongenialt, det 

vill säga passa in i sitt sammanhang. Att välja ett passande typsnitt kan skapa särart och kraft. 

Antikvorna har sina seriffer som sina främsta kännetecken medan sansseriferna saknar seriffer och har 
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en jämntjock konstruktion. Scripter kännetecknas av att ha en handskriftkaraktär medan fria 

typsnittsstilar hör till en obunden och bohemisk familj (Bergström, 2012).  

2.5 Miljömedveten design och marknadsföring  

En starkt miljöintresse väcktes under 1980-talet och att bidra till den så kallade gröna konsumtionen 

blev ett sätt att konkurrera på marknaden. Samtidigt uppkom hårdare miljölagsstiftningar vilket också 

gjorde att nya begrepp började användas; Grön marknadsföring eller miljömarknadsföring (Parment, 

2015).  

 

En av konsekvenserna av att världens välstånd ökar är att konsumtionen gör detsamma vilket leder till 

en oro för exploateringen av planeten. Det är numera viktigt för verksamheter att står på rätt sida av 

förändringen, att kunna visa upp att företaget bidrar till en hållbar utveckling. Företag som kan visa upp 

en hög medvetenhet vad gäller hållbarhet kan kommunicera den rollen. Ämnet hållbarhet är bestående, 

det vill säga det kommer alltid att finnas en debatt och miljön då de problemen inte kommer försvinna 

(Dahlbom, 2010). En konflikt mellan design och hållbarhet eller socialt ansvarstagande är inte ett måste. 

Formgivaren kan istället kämpa för en estetik som betonar hållbarhet i designen (Dahlbom, 2010).  

 

Varumärkestänkande kan uppfattas som ett kontroversiellt ämne bland ideella organisationer då det kan 

konnotera ytlighet och brist på autencitet. Faktumet kvarstår att alla ideella organisationer fortfarande 

har varumärken. (Parment, 2015) Idag använder hälsoinspiratörer, myndigheter och andra ideella 

organisationer marknadsföringskompetens för att uppnå sina mål (Baker 2003). 
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3. Metod 
Studien undersöker hur en logotyp för ett stadsodlingsprojekt kan utformas för att återspegla 

projektets värdeord och projektmål. Värdeorden och projektmålen används som grund för designen. 

De ord som användes samlades in från Stadsmissionen i Linköping då projektet uppstod från en brief 

från organisationen.  

 

Formgivningen är ett format av forskningsmetoder och processer som används för att förstå 

målgruppen, organisera och använda innehåll, utveckla strategier och definiera ändamål (Bowers, 

2011). Designprocessen består av inspiration, identifierande, konceptgenerering, justering, definiering, 

kommunikation och produktion (Aspelund, 2015).  

 

En blandad metod valdes för studien. Fokus kommer ligga på en kvalitativ metod med djupintervjuer 

samt målgruppens och uppdragsgivarens åsikter och kommentarer. Andra delen använder en 

kvantitativ metod där data analyseras med hjälp av statistiska metoder och verktyg (Ahrne, 2011). 

Fallstudie användes som forskningsstrategi, som innebär en detaljerad och intensiv analys av ett enda 

fall (Bryman, 2016). 

3.1 Primär källa 

De primärkällor som kommer att användas består huvudsakligen av intervjuer. Förstudien baserades 

på direktiv från uppdragsgivaren. Under värderingsfaserna insamlades information från 

uppdragsgivare och respondenter.  

3.2 Sekundär källa 

Inspiration ska insamlats via sekundära källor, inspiration i form av bilder, färgpaletter samt logotyper 

från liknande stadsodlingsprojekt.  

3.3 Brainstorming 

Designarbetet kommer börja med brainstorming. Två olika brainstormingsessioner kommer att 

genomföras, en för värdeorden och en för projektmålen. Syftet med brainstormingen är att associera 

fritt kring visuella element som kan kopplas till respektive värdeord och projektmål. Dessa element 

kan sedan användas i designprocessen för att förhoppningsvis framkalla rätt associationer hos 

målgruppen. Brainstormingen inspireras av Arvolas (2014) upplägg, en process där ingen kritik av 

idéerna sker. Värderingen sker istället i ett senare skede. Varje session kommer få tio minuter till 

förfogande där författarna på var sitt håll får skriva ner associationer till respektive ord. De ord som 

anses passa bäst in på Garaget fetmarkeras och utifrån dessa utförs de sista 10 minuterna av 
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brainstorming kring visuell inspiration. Ord som liknar varandra kommer att sållas bort för en 

tydligare översikt i linje med Arvolas metod. Brainstorming används främst som metod då flera idéer 

kan genereras på kort tid (Arvola, 2014). Genom att låta ideerna flöda, kan metoden bidra till en 

effektivare konceptgenerering.  

 

3.4 Moodboarding 

En moodboard kommer användas som verktyg för att samla den visuella inspirationen. En moodboard 

innebär att genom en form av collage gestalta den ton och känsla som ska tillämpas i designprocessen 

(Arvola, 2014). Genom att fritt samla bilder från olika webbsidor kommer det skapa ett underlag till 

en visualisering av den känsla som ska presenteras.  

 

Moodboarden ska baseras på de värdeord och de projektmål som kommer att ha definierats i samtal 

med uppdragsgivaren. Fyra moodboards ska skapas, två collage för värdeorden och två för 

projektmålen. Associationerna från brainstormingen ligger till grund för de moodboards som 

skapades. De två moodboards som kommer att användas för varje kategori kommer att bestå av en 

moodboard där fotografier används i syfte att förmedla en övergripande känsla. Den andra 

visuealiserar grafiska former, inspirerande logotyper, illustrationer och färger som inspiration till det 

grafiska uttrycket.  

 

3.5 Skissning 

Nästa steg blir att utifrån de moodboards som skapats i steget innan generera designskisser. Ett syfte 

med att skissa är att på ett tydligare sätt kunna kommunicera med kollegor och intressenter om 

designlösningar och på så sätt ge en mer exakt bild av idéerna (Arvola, 2014). Under skissprocessen 

kommer papper och penna användas för att snabbt kunna teckna ner idéer. Vid detta steg kommer 

fokuset ligga vid att generera så många idéer som möjligt.  

3.6 Urval 

För att välja de mest lovande koncepten blir nästa steg att värdera de olika skisserna. Den första 

gallringen kommer ske genom ett urval av skisser som visar på potential för utveckling utifrån 

författarnas designerfarenhet. Därefter diskuteras dessa skisser, dels utefter de kriterier som framkom i 

förstudien, men också efter designteorier. De för och nackdelar som framkommer under diskussionen 

antecknas och logotyperna ställs mot varandra. Baserat på denna utvärdering väljs sedan fem skisser 

ut som tas vidare till digitalisering.  
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3.7 Digitalisering 

De analoga skisserna ska göras digitala för att få en tydligare bild av de koncept som ska ha skissats 

på under föregående steg. Datorprototyper gör det möjligt att testa designens utseende och känsla 

(Arvola, 2014). I digitaliseringen kommer detaljer att justeras och skisserna att förtydligas vad gäller 

exempelvis färg, form och teckensnitt.  

3.8 Värderingsfas 1  

Under denna värderingsfas kommer de digitaliserade skisserna att presenteras för personer som passar 

in på målgruppen, samt uppdragsgivaren Linköpings Stadsmission. Respondenterna kommer 

intervjuas med en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. Kvalitativ forskning 

betonar oftast ord snarare än kvantifiering i insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2015). 

Respondenterna får i intervjun sedan associera fritt kring de fem logotyperna och sedan rangordna 

skisserna utefter hur väl de anser att de stämmer överens med värdeorden. Baserat på dessa intervjuer 

kommer sedan de två skisserna som upplevs som mest passande för projektet väljas ut för justering 

utefter den återkoppling som framkommit. I värderingsfas 1 ligger fokus på värdeorden, då de ansågs 

mest relevanta i denna fas.  

3.9 Justering 

I denna justeringsfas kommer den feedback som erhållits från värderingsfas 1 att appliceras på de 

digitala skisserna för att förtydliga rätt känsla och kopplingen till värdeord och projektmål. Dessa 

justeringar färdigställer logotyperna inför värderingsfas 2. 

3.10 Värderingsfas 2 

Syftet med den sista användbarhetstestning är att ta reda på om förbättringar gjorts och om målen 

uppnåtts (Arvola, 2014). Denna värderingsprocess kommer att genomföras med hjälp av en 

kvantitativ intervjumetod. Rekryterade respondenter kommer att intervjuas enskilt och svara på ja- 

och nej-frågor i två omgångar om respektive logotyp. Fokus kommer att ligga på att ta reda på om de 

två logotyperna kommunicerar värdeorden och projektmålen. Sedan sammanställs intervjuerna med 

hjälp av en tabell. Varje intervjusvar ska inkluderas i tabellen där svaren kommer att fungera som 

poäng. Ja-svar kommer att få värdet ett och nej-svar kommer att innebära ett värde på 0. Med dessa 

siffror presenterade sida vid sida kommer totalpoängen att kunna utläsas. Totalpoängen kommer att ge 

en indikation om vilken logotyp som förmedlar värdeord och projektmål tydligast. Logotyperna 

kommer sedan att ställas mot varandra och respondenterna får välja ut den de tycker passar bäst för ett 

projekt med värdeorden “urban” “kaxigt” och “livligt”, då dessa är arbetets prioritet. Baserat på dessa 

intervjuer väljs sedan den slutgiltiga logotypen ut för justering. 



 

 

17 
 

4. Förstudie 
Förstudien bestod av tre delar. Första delen bestod av ett möte med projektledaren för Garaget vid 

Linköpings Stadsmission för en uppdatering av projektets fortgång och detaljer. Andra delen innebar 

att genomföra intervjuer med den tilltänkta målgruppen för att ta reda på deras värderingar. Sista delen 

bestod av att samla in och jämföra logotyper från liknande verksamheter för att få en överblick över hur 

marknaden ser ut.  

4.1 Möte med Linköpings Stadsmission 

Under förstudien besöktes Linköpings Stadsmission för att diskutera grunden för rapporten, det vill 

säga projektets värdeord. Projektledaren, som fungerade som representant för Stadsmissionen, lade stor 

vikt vid orden hållbarhet, stadsutveckling och integration. De orden är enligt författarna snarare en 

beskrivning av projektmålen. Projektledaren fick fylla i en värderingsskala för att ange projektets 

positionering. Genom att sätta ett kryss på en skala mellan två adjektiv angav representanten hur 

projektet önskas kommuniceras utåt.  

 

 

 

Figur 1 - värderingsskala för Garagets positionering 
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Lekfullt - Seriöst 

Projektledaren beskrev projektet som en plats där det ska finnas plats för kreativitet, men att det 

samtidigt inte ska uppfattas som för busigt.  

 

Kantigt - Mjukt 

Projektet ska enligt henne vara mysigt.  

 

Ödmjukt - Kaxigt 

Projektledaren menar att projektet ska vara kaxigt. Med betong och graffitti vill de kommunicera en 

tuff, häftig och rå känsla. Ordet “underground” användes för att beskriva hur de vill att det ska uppfattas.  

 

Traditionellt - Nytänkande 

Här understryker projektledaren att projektet absolut inte ska uppfattas som traditionellt. Det framhävs 

att det är ett annorlunda och nyskapande projekt.  

 

Urbant - Lantligt 

Projektledaren refererar till läget och menar att syftet med projektet är att det ska knyta ihop hela staden. 

 

Stadsmissionen - Fristående 

Projektet ska vara fristående från Linköpings Stadsmission. Vikt läggs vid att det inte ska uppfattas som 

ett “kommunprojekt”.  

 

Detaljerat - Minimalistiskt 

Projektledaren placerar krysset nära minimalistiskt med förklaringen att det inte ska uppfattas som 

prydligt och ordnat, utan kommunicera kaxighet.  

 

Grov - Putsad 

Hon menar att en grövre hårdare stil stämmer överens med vilket intryck logotypen ska ha.  

 

Rörelse - Stabil  

Projektet ska enligt projektledaren jobba för ett flöde av människor från alla stadsdelar i Linköping. 

Däremot, menar projektledaren, ska det uppfattas som stabilt i den bemärkelsen att tanken är att 

projektet ska finnas kvar under en längre tid.  

 

Utifrån värderingsskalan och intervjun som följde (se bilaga 2) bestämdes att värdeorden som arbetet 

kommer utgå ifrån är urbant, kaxigt och livligt.  
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Projektledaren beskrev målgruppen som “alla”, och förklarade att Garaget är ett projekt där människor 

från olika delar av Linköping ska få kunna träffas och umgås. Projektet uppkom på delvis på grund av 

att  en studie visat att Linköping är Sveriges näst mest segregerade stad, vilket projektet jobbar för att 

motverka. 

 

4.2 Intervjuer 

För att ta reda på vad målgruppen värderar i liknande projekt genomfördes fyra intervjuer (se bilaga 3). 

Respondenterna utgjordes av personer som passar in i målgruppen på grund av deras intresse för miljön 

eller odling. Eftersom Garagets målgrupp är “alla” måste någon typ av avgränsning göras. På grund av 

att projektets grundläggande fokus är odlingen genomförs intervjuer med deltagare i olika 

stadsodlingsprojekt i Östergötland. Syftet med intervjuerna var att samla information om målgruppens 

associationer kring stadsodling och deras värdegrunder för att kunna skapa en logotyp med hänsyn till 

detta.  

 4.2.1 Local Wave 

Första intervjun hölls med Anna Blume och Eni Dodbiba, representanter för föreningen Local Wave 

som driver stadsodlingsprojekt i Norrköping med omnejd med ett fokus på att skapa sociala träffpunkter 

för invånarna. Eni berättar att Local Waves värderingar grundar sig “sharing and caring”,  att dela med 

sig till sina medmänniskor och att bry sig om varandra. Anna fyller i att man ofta får rådet att inte ha en 

för stor målgrupp, men att det är motsatsen till vad de vill åstadkomma. De vill att många olika sorters 

människor ska hitta till deras odlingar. De menar att det i grunden snarare är ett socialt projekt som 

resulterar i en stadsodling, än tvärtom.  

 

Local wave är vid tidpunkten för intervjun själva i processen av att ta fram en logotyp. De pratar om att 

de gärna hade sett att det fanns mycket färg och och former, men att det väljs bort för att kommunicera 

en mer professionell känsla då de kommer behöva ha mycket kontakt med kommuner och institutioner 

för att exempelvis söka finansiering.  

 

Typiska uttryck de förknippar med odling och hållbarhet är gröna färger och jordtoner. Färgglada 

paletter kan också förmedla en liknande känsla menar Eni. Hon berättar att hon associerar stadsodling 

med en öppen dörr, en välkomnande plats, ett hem utanför bostaden.  
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4.2.2 Trädgårdsföreningen Linköping  

Millan Baeckström är engagerad i Trädgårdsföreningens stadsodling. Föreningen finns på uppdrag av 

kommunen och föreningen Naturcentrum som bistår odlarna med praktisk hjälp på plats. Kommunen 

upplåter marken och betalar dessutom för de pallkragar som finns tillgängliga och jorden som behövs. 

 
Anledningar till att Millan odlar är bland annat den aktuella miljödebatten, intresset kring vad hållbar 

mat innebär och att det blivit mer trendigt med självhushållning. Millan beskriver dessutom odling som 

en naturlig del i livet och som en stimulerande aktivitet. Ett mål med intresset är att se om hon i viss 

mån kan bli självförsörjande med de grödor hon odlar. Ett långsiktigt mål är att satsa på att vara 

självförsörjande under ett helt år. Hon vill även ta reda på vilka grödor som fungerar att lagra.  

 

Millan menar att hennes tre grundvärderingar är ansvar, ärlighet och vänlighet. Att hon värderar ansvar 

så högt tror hon är anledningen till att odlingsintresset existerar. Hon beskriver hur alla har ett ansvar 

att förstå varifrån mat kommer. Att inte ta mat för givet och att kunna skaffa mat om det skulle ta slut 

är också viktigt för henne. Att ta ansvar för hela planeten och ett hållbart samhälle är centralt i hennes 

värderingar.  

 

Associationer hon har till ordet “stadsodling” är odling som är lite ostrukturerad, där det odlas lite av 

varje med stor entusiasm men med lite kunskap. Hon uttrycker det som ren odlingsglädje. Objekt som 

enligt Millan kommunicerar hållbarhet är exempelvis grönt, saker som växer, färger som finns i naturen, 

växthus, spadar, drivbänkar/pallkragar, grönsaker, blommor, vattenkanna, solen, vatten, jord, 

gummistövlar, secondhand och kretslopp-symboler.  

 

4.2.3 Kolonilotter Norrköping  

Odlingsintresserade Daniel Lönnbäck delar en odlingslott med sin partner och de odlar dessutom en 

hel del olika grödor i deras lägenhet. En av de främsta anledningarna till att han odlar är att det är ett 

gemensamt intresse för båda. Tillsammans åker de gärna på trädgårdsmässor och besöker plantskolor. 

På sociala medier dokumenterar de dessutom gärna sin odling för att inspirera fler att börja odla. 

Daniel menar att intresset för stadsodling kan bygga broar mellan olika grupper och generationer. 

 

Målet med odlingen är att ha något gemensamt att utvecklas kring. Att vara självförsörjande är för 

Daniel inte realistiskt för nuvarande. En viktig del är att få kunna bjuda ut folk till sin odlingslott och 

låta folk uppleva naturen och lugnet. Motivationen är inte att spara pengar, utan snarare att få följa sin 

egen skörd.  
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Han menar att han har lyckats forma intresset till att bli en “gemenskaphets-grej”, då de har flera i sin 

närhet som engagerar sig och hjälper till. Att bygga vänskap genom intresset är något de verkligen 

värderar. Daniel menar att de är väldigt målstyrda, att de numera också värderar att följa hur maten 

blir till, och intresset har också gett dem mer respekt för maten. Det har också som en följd blivit 

viktigare för dem att försöka minska matsvinnet. De associationer Daniel har till ordet “stadsodling” 

är: kompromisser och planering. Att de inte har en trädgård tvingar dem att vara kreativa och planera 

noga. Andra visuella associationer var bland annat terrass, höga hus, pallkragar, basilika, tomater, 

unga människor, soligt väder, händer, teknik möter naturen och trädgårdsspade.  

 

4.2.4 Imagine what we can do  

I hennes egendrivna företag arbetar Eva Lundgren Stenbom med olika typer av uppdrag men allt 

handlar till slut om hållbarhet i varierade former. Genom företaget erbjuder Eva sina uppdragsgivare 

projektledning, föreläsningar, projektutveckling och utbildningar på teman som fair trade, schyst 

resande och CSR.  

 

Eva är dessutom initiativtagaren till ett stadsodlingsprojekt som drivs av föreningen Imagine what we 

can do. Stadsodlingsprojektet har hållits igång sedan tre år tillbaka. Verksamheten drivs tillsammans 

med kvinnor med invandrarbakgrund. Anledningen till att de odlar är att det finns ett intresse och för 

att det bidrar till ett mer hållbart samhälle. Tanken med föreningen Imagine what we can do är att 

försöka skapa möten mellan nya och gamla svenskar. Stadsodlingsprojektet började med att hon var 

road av odling, fann andra med samma intressen och samlade dem i studiecirklar. Vid kontakt med 

redan etablerade projekt kunde de odlingsintresserade få stöd i form av platstillstånd från kommunen. 

 

På det stora hela är målen för alla projekt Eva arbetar med att bidra till en hållbarare värld och få fler 

människor att engagera sig för sina medmänniskor. Det som Eva främst associerar med stadsodling är 

odlarglädje, gemenskap, ordet vackert, och hur grödorna till slut blir mat. Hennes värderingar grundar 

sig i att kunna få vara med och bidra till en förändring. Hon menar att en annan motivation är att hon 

självklart önskar att allas barn och barnbarn ska ha en planet att leva på, en plats där de kan få ett gott 

liv.  

 

Det som enligt Eva kommunicerar hållbarhet och stadsodling rent grafiskt är en bild på en kupad hand 

med en grodd i, som Eva beskriver som en kliché. Andra bilder som dyker upp är jordglober, händer 

som håller i varandra. Ordet innebär solidaritet, ansvar och gemenskap enligt Eva. 
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4.3 Liknande verksamheter 

För att hitta inspiration och kunna få en överblick av Garagets marknad genomfördes en 

sammanställning av logotyper från liknande projekt eller föreningar. Syftet med jämförelsen är att få en 

översikt över hur marknaden och konkurrenter presenterar sig visuellt. Eftersom den här typen av 

projekt ofta är idéella och icke vinstdrivande är det få projekt som har en etablerad logotyp. På grund 

av detta var det svårt att hitta många projekt i Östergötland att jämföra med, så området där projekten 

finns utökades till odlingsprojekt runt om i Sverige.  

 

 

Figur 2. Logotyper för liknande verksamheter 
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5. Designprocess 

5.1 Inspirationsfas 

Första delen av designprocessen bestod av att samla inspiration inför skissandet av logotyperna. 

Under förstudien togs värdeorden urbant, kaxigt och livligt fram, samt projektmålen hållbarhet, 

stadsutveckling och integration. Dessa ord ligger till grund för inspirationsfasen. För att få en känsla 

för hur logotypen skulle kunna se ut utfördes brainstorming kring associationer. Utifrån de framtagna 

associationerna skapades moodboards för värdeorden och projektmålen.  

5.1.1 Brainstorming kring associationer 

Fasen inleddes med brainstorming kring värdeord och projektmål (se bilaga 4 & 5), eftersom båda är 

relevanta för Stadsmissionens projekt. Syftet med brainstormingen var att ta fram associationer, så 

som visuella element och objekt, kring värdeord och projektmål för att använda som grund vid 

skissarbetet. Associationerna sammanställdes i tabeller för bättre översikt och de ord som ansågs mest 

relevanta rent visuellt, fetmarkerades. Nedan följer en sammanfattning av de utvalda associationerna.  

 
 
Tabell 1. Brainstorming om värdeord - sammanställning 

Brainstorming om värdeorden urbant, kaxigt och livligt 

betong grafitti rörelse höghus street-style 

asfalt buss människor färgstarka 
detaljer 

starka former 

bohem färgmättnad soligt gult  

 
 

 

Tabell 2. Brainstorming om projektmål - sammanställning 

Brainstorming om projektmålen hållbarhet, stadsutveckling och integration 

grönt personligt 
typsnitt 

organiskt runda former bastant/dominant
/ta plats 

naturnära 
färger 

planta omslutande stadssiluett dörr 

betong plakat jord modernt trä 
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5.1.2 Moodboards baserade på brainstorming 

Efter brainstormingen kring värdeorden och projektmålen var nästa del i designprocessen att skapa 

moodboards. Syftet med dessa moodboards var dels att visualisera hur författarna själva tolkade de 

associationer som framkommit under inspirationsfasen och sedan ta detta vidare till grafiska uttryck 

och visuella element. De skapades med fokus på de ord som valts ut med fetmarkering under 

brainstormingen. Dessa moodboards fungerar sedan som inspiration under skissningen och som grund 

i exempelvis färgval. Figur 3 visualiserar värdeorden urbant, kaxigt och livligt. Moodboarden utgår 

ifrån orden i tabell 1. Figur 4 uttrycker värdeorden genom grafiska uttryck och fungerar som visuell 

inspiration inför skissarbetet. Figur 5 och 6 är samma typer av moodboards, övergripande stil och 

grafiska uttryck, och gjordes för projektmålen hållbarhet, stadsutveckling och integration. Dessa är 

baserade på orden i tabell 2.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Figur 3 uttrycker livlighet genom bland annat klara färger och lekfulla teckensnitt. Byggnader, graffiti 

och gatuhörn ger en urban känsla. Kaxigheten visualiseras genom starka former och starka färger. 

Även kontraster i färger ger en känsla av attityd.  

 

 

Figur 3. Moodboard - värdeord 
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Figur 4. Moodboard - inspiration baserat på värdeord 

 

Färgerna från figur 3 följer med in i figur 4. De handskrivna texterna inger en livlig känsla och ett mer 

personligt uttryck. Den detaljerade stilen valdes på grund av den attityd den förmedlar. Hus i siluett, 

negativ yta och former som går ihop gav också inspiration i designarbetet.  

 

 
Figur 5. Moodboard - projektmål 
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Gemenskap och integration symboliseras i figur 5 med hjälp av händer som hjälps åt, personer som 

umgås. Hållbarhet förmedlas med grönska, cykel och pallkragar. Stads-känslan förmedlas med hjälp 

av betongen och stadssiluetten.  

 
 

 
Figur 6. Moodboard - inspiration baserat på projektmål 

 

De gröna färgerna kopplas till hållbarhet i det visuella uttrycket som presenteras ovan. Både betong 

och händer var ord som uppkom i brainstormingen (se 5.1.1). 

 

5.2 Skiss och Urval 

Nästa steg i designprocessen var att få ner designlösningar i form av skisser baserat på de moodboards 

som gjordes i inspirationsfasen. De första skisserna (se bilaga 6) upplevdes sakna rätt attityd. Vid 

första anblick var det svårt att se kopplingarna till värdeorden urbant och kaxigt. Skisserna hade en 

mer lantlig känsla än tänkt. Därför gjordes en omgång till av skisser (se bilaga 7) där inspiration drogs 

tydligare av Figur 3, Moodboard - värdeord och Figur 4, Moodboard - inspiration baserat på 

värdeord. Dessa skisser baserades i större utsträckning på typografiska element och hade ett större 

fokus på det urbana. Detta resulterade i skisser där författarna såg potential i vidare utveckling. Av 

dessa skisser valdes 12 ut som ansågs på olika sätt konnotera värdeorden vid en första anblick.  De 

logotyper som valts ut diskuterades igen genom att lista för- och nackdelar med vardera logotyp. 

Nedan följer en sammanställning av de utvalda skisserna med för- och nackdelar.  
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Tabell 3. Skisser och värdering 

Pallkrage med text i Siluett bakom text Ställning med växtlighet 

 
 

 

+ Starka former 
+ Växtlighet 
+ Kan bli kaxig med text 
- Inte direkt urban 

+ Kaxig och livlig 
- Läsbarhet 

+ Cool, urban 
- Oklar 

Stad i perspektiv Sammansatta delar Pallkrage bakom text 

 

 
 

+ Urban och livlig 
+ Ett perspektiv med 

attityd 
- Plottrig 

+ Liknar en kartbild 
ovanifrån  

+ Organiskt som bryter 
ut 

- Visar inte 
verksamheten så 
uppenbart 

+ Starka former 
+ Växtlighet 
- Inte direkt urban 
- Kan bli obalanserad 

Händer med redskap i kors Dekorativ ordbild Stadssiluett med växtlighet 

 

 

 

+ Kaxig 
+ Tydlig koppling 

+ Kreativ, fantasifull, 
livlig 

+ Tuff och livlig 
- Mer hållbar stad än 
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- Inte så urbant - För barnslig stadsodling 

Morot, tatueringsstil Emblem liknande linjerad Linjerad med grönska 

 

 

 

+ Kan bli kaxig 

- Risk för lantlighet 
- Inte urban 

+ Kaxig och livlig 

- Obalanserad 
- Plottrig 

+ Urban och livlig 
+ Intressant stil 
- Plottrig 

 

 
Efter att för- och nackdelar diskuterats för samtliga skisser resulterade det i att fem logotyper valdes 

ut av författarna för att utvecklas i digital form. Dessa skisser presenteras nedan. 

 

 
Figur 7. Logotyp 1 

 

Logotyp 1 gav inspiration till att leka med uppdelade former i kontrast till typsnittets former. Skissen 

kan tolkas som att de mjuka formerna i typsnittet symboliserar det organiska i projektet och delarna 
omkring en stadssiluett eller odling från ovan.  
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Figur 8. Logotyp 2 

 

Logotyp 2 valdes på grund av dess enkla men starka former. Logotypen föreställer en pallkrage med 

växter i. Mellan pallkragens plankor syns texten “Garaget”. 

 

 
Figur 9. Logotyp 3 

 

Logotyp 3 valdes på grund av den utmärkande linjerade stilen. Den kommunicerar både en stadsmiljö 

och växtlighet, vilket pekar på potential.  
 

 
Figur 10. Logotyp 4 
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Logotyp 4 visade potential med den graffiti-liknande designen. Här ligger fokus på typografin. 

Namnet ligger som bas och en omslutande ram fångar texten och bildar en stadssiluett över.  

 

 
 

 

 

 
Figur 11. Logotyp 5 

 

Logotyp 5 togs vidare från den första skissomgången för att skissen påminner om en klassisk 

tatuerings-stil.  

 

5.2.1 Digitalisering av skisser 

Efter att första skisstadiet slutförts och fem logotyper valts ut gick processen över i att skapa digitala 

versioner av dessa skisser. Under processen diskuterades för- och nackdelarna med logotyperna. 

Författarna gjorde sedan justeringar och digitaliserade skisserna med inspiration från moodboards. De 

digitala skisserna presenteras nedan, bredvid de analoga skisserna.  
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Figur 7, Logotyp 1   Figur 12. Logotyp 1 - digital version 

   
 

Typografin i logotyp 1 var för rörig i skissen. Bokstäverna som överlappade varandra minskar 

läsbarheten och gav ett rörigt intryck. Därför gavs varje bokstav utrymme i den digitala versionen. De 

omslutande formerna fick ojämna kanter då författarna ansåg att det gav ett mer dynamiskt och livligt 

intryck.  

 

 

  
Figur 8, Logotyp 2  Figur 13. Logotyp 2 - digital version 

   
Författarna ansåg att logotyp 2 saknade djup i blyertsskissen. Då den översta plankan i pallkragen 

ligger själv på texten kan det uppfattas som exempelvis en bordsskiva. Därför valde författarna att 

göra texten till en del av själva pallkragen. Istället för att bryta isär de olika delarna syns texten som 

negativ yta på pallkragen som nu är sammanhängande.  
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Figur 9, Logotyp 3 Figur 14. Logotyp 3 - digital version 
 

För ökad läsbarhet i logotyp 3 valde författarna att hålla samman ordet “garaget” i den digitala 

skissen. En del runda former valdes bort för att inge en kaxigare attityd.  

 

 

  
Figur 10, Logotyp 4     Figur 15. Logotyp 4 - digital version 

 

I skissen för logotyp 4 är texten den del som tar mest plats. Texten och siluetten är en liten del av 

logotypen. För att framhäva siluetten gjordes den större, och för att öka läsbarheten ökades mängden 

luft kring texten . Färgen grön valdes eftersom den associeras med miljömedvetenhet (se 2.4.3) 
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Figur 11, Logotyp 5  Figur 16. Logotyp 5 - digital version 
 

Eftersom författarna upplevde logotyp 5 (se Figur 11) som obalanserad, på grund av dess avlånga 

form, byttes morotsformen ut till en beta för att öka stabiliteten. Tatuerings-stilen övergavs på grund 

av att banderollen gav en lantligare känsla än väntat.  

 

5.3 Värderingsfas 1 

Värderingsfas 1 bestod av två olika delar. Intervjuer genomfördes med dels uppdragsgivaren och dels 

med respondenterna från förstudien, där de fick associera fritt kring de olika designlösningarna (se 

bilaga 8).  

5.3.1 Linköpings Stadsmission 

Logotyp 1 

Uppdragsgivaren tolkade logotyp 1 som väldigt lekfull, ungdomlig och busig. Hon associerade den 

med en äventyrspark. Färgerna gör att logotypen känns barnslig enligt uppdragsgivaren. De gula 

blocken runt om texten menar hon har en koppling till verksamheten med dess olika aktörer och 

syften. Det kan representera en samverkansplats. Hon uttrycker också gillande om de ojämna 

kanterna.  Det ska vara en plats som inte är präglad av struktur och ordning i första hand. Däremot 

menar uppdragsgivaren att det största problemet är läsbarheten. Där “a” möter “g” fastnar blicken och 

det är svårt att läsa ut ordet.  

 

Logotyp 2 

Logoyp 2, menar uppdragsgivaren, träffar rätt i projektet. Den förmedlar en plats för tillväxt, odling 

och samverkan. Hon tycker om att namnet är skrivet under jord, och menar att det kan tolkas 



 

 

34 
 

symboliskt, att projektet växer fram underifrån och att det är olika skikt. Det går hand i hand med att 

tanken med projektet var att flera mindre aktörer skulle få kunna vara med och bygga upp projektet. 

Uppdragsgivaren associerar logotypen med den överanvända bilden av två händer håller en näve jord 

med en växt i. Logotypen skapar nyfikenhet, enligt uppdragsgivaren, eftersom det inte är så uppenbart 

vad den speglar, utan mest ger ledtrådar.  

 

Logotyp 3 

Uppdragsgivaren upplever att de olika delarna i projektet, som att förena olika bostadsområden och 

skapa tillväxt, representeras i logotypen. Hon associerar också logotypen till ett miljonprojekt, vilket 

motverkar den tidigare associationen. Uppdragsgivaren uppfattar också logotypen som för “clean” i 

både linjer och teckensnitt. Hon saknar de ojämna kanterna som återfinns i logotyp 1.  

 

Logotyp 4 

Färgen och teckensnittet skapar, enligt uppdragsgivaren, en barnslig eller ungdomlig känsla. Den 

sociala mötesplatsen försvinner. Siluetterna och formerna med de ojämna kanterna tycker hon 

däremot väldigt mycket om. Uppdragsgivaren menar att det vore intressant att se en korsning mellan 

logotyp 4 och logotyp 2, med pallkragens form men med en stadssiluett och den gröna färgen.  

 

Logotyp 5 

Uppdragsgivaren gillar teckensnittet på logotyp 5. Det inger en kreativ känsla av att det går att skapa 

saker här. Hon har svårt att identifiera vad logotypen föreställer, om det är en lök eller en beta. Den 

ger tydliga associationer till stadsodling eller en bonde. Färgen bidrar inte till känslan av något som 

växer. På plats skulle den säkert fungera, menar hon, men utanför området blir det svårare att förstå 

vad den representerar.  

 

Minnesvärdhet 
Slutligen ställdes frågan “vilken logotyp kommer du ihåg” till Uppdragsgivaren. Svaret blev då 

“Logotyp 2”.  
 

5.3.2 Respondenter från målgruppen 

Respondenterna tillfrågades om deras associationer för respektive logotyp. För att gynna 

verksamheten ska dessa associationer vara starka, fördelaktiga och unika (se 2.3). Respondenternas 

associationer om logotyperna sammanställdes i tabeller och presenteras nedan. 
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Tabell 4. Målgruppens associationer om logotyper 

Målgruppens associationer om logotyper 

 Logotyp 1 Logotyp 2 Logotyp 3 Logotyp 4 Logotyp 5 

Local Wave 1 Godis Odla Glad stad, 
hyresvärd 

Stad Odla 
grönsaker 

Local Wave 2 Lekfull, 
leksaker, barn, 
vänlig, 
klumpig 

Under vatten, 
barn, fokus på 
vad som sker 
under ytan 

Integrationspr
oblem,grannsk
ap, kommun 

Förvandla 
krigszoner till 
bättre ställen 

Grönsaksodlin
g, lokal 
marknad, 
ödmjuk, äkta, 
gammal bonde 

Daniel 
Lönnbäck 

Indelning, 

ungdomlig, 
Glad, busig, 

ungdomsprogr

am 

Odling, 

miljövänligt, 
kontrast, rak, 

spetsig 

Stadsodling, 

varm 
sommarkväll 

på 

odlingslotten, 
enkel, 

rundheten  

falliska 

former, 
klumpig, glad, 

livliga former  
 

Eko, kontrast, 

nyttig, 
hälsosam 

 

Millan 
Baeckström 

Sädesfält, 
tegar, svårläst  

Jordlager, 
mark i 
genomskärnin
g,  

Stadsodling, 
kul om man 
kunde se 
odling på 
husen, grön 
stad 

Linköping,  Rödbetor, 
majrovor, 
rovor, skog,  

Imagine what 
we can do 

Svårläst, 
ungdomsgård, 
framgår inte 
hållbarhet, 
urbant,  

Snygg, bra 
teckensnitt, 
mycket fokus 
på garaget, 
parkeringshus, 
20-tals 
teckensnitt 

Trevlig, 
hoppingivand
e, det händer i 
stan, solig, 
varm, snäll 

tycker om 
den, 
Linköping, 
domkyrkan, i 
stan, 
bevakningska
mera på lilla 
taket, gillat 
teckensnittet, 
tackensnittet 
åt 
“glasshållet”, 
lugnt 

konflikt 
mellan 
garaget/rovan. 
Stadsodling i 
ett garage. 
Gillar inte 
teckensnittet.  

 

 

Två respondenter ansåg att logotyp 1 var svårläst och associerar den med ungdomlighet. Logotyp 2 

anser två respondenter ger associationer till ordet “odling”. Logotyp 3 kopplas samman med orden 

“varm” och “stadsodling” av två respondenter. Två respondenter anser att siluetten i Logotyp 4 
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påminner om Linköpings siluett. Logotyp 5 inger enligt två respondenter en känsla av konflikt eller 

kontrast mellan olika element i logotypen.   

 

5.3.3 Rankning av logotyper 

Slutligen fick respondenterna rangordna logotyperna efter hur väl de kommunicerar värdeorden. Den 

logotyp som kommunicerar värdeorden tydligast fick fem poäng och resten av logotyperna 

rangordnas i nedstigande ordning. Poängen sammanställdes och logotypen med mest poäng 

kommunicerar värdeorden tydligast. Resultatet presenteras i följande tabell. 

 

Tabell 5. Rankning av logotyper i förhållande till värdeorden 

Rankning i förhållande till värdeorden 

 Logotyp 1 Logotyp 2 Logotyp 3  Logotyp 4 Logotyp 5 

Local Wave 1 1 3 2 4 5 

Local Wave 2 4 5 3 2 1 

Daniel Lönnbäck 3 1 5 2 4 

Millan 
Baeckström 

4 1 2 5 3 

Imagine what we 
can do 

5 2 4 3 1 

Uppdragsgivaren 3 4 2 5 1 

Totalt 20 16 18 20 15 

 

Efter att ha sammanställt associationer och betygen för varje logotyp kan det konstateras att logotyp 1 

och logotyp 4 har högst poäng. Dessa kommer därför att justeras vidare inför nästa värdering.  

5.4 Definitionsfas 

Logotyp 1 associerar respondenterna med bland annat ord som “lekfull”, “busig”, “urban” men inga 

ord kring hållbarhet förekommer, färgvalet uttrycks som “ungdomligt”. Utvecklingspotentialen ligger 

enligt respondenterna främst i att göra logotypen mer läsbar och därför kräver typografin mer 

finjustering.  
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Logotyp 4 beskrivs bland annat som glad och med uttryck som “livliga former” eller “klumpig form”. 

Logotypen påminner respondenterna om Linköping med stadssiluetten som enligt respondenterna 

liknar Linköpings domkyrka. Det som kan förbättras med logotyp 4 är bland annat det runda typsnittet 

som författarna anser vara för snällt, ändra färgerna och att skapa tydligare husformer.  

 

 

Figur 17. Logotyp 1 - färdigställd version 

 

Logotyp 1 justeras genom att teckensnittet byts ut mot ett egenproducerat teckensnitt och placeras i 

logotypen. Detta för att öka läsbarheten samt för att inge en kaxigare känsla med den slarviga 

handskrivna stilen. Den rosa färgens mättnad ökas även, detta för att skapa ett kaxigare och mer livligt 

intryck (se 2.4.3). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

I logotyp 4 justeras färgen till en mer blå nyans, detta för att inte skapa för tydliga konnotationer till 

exempelvis miljöorganisationen Greenpeace. Även teckensnittet i logotyp 4 ändras, strukturen och 

oregelbundenheten i logotypens nya typsnitt gör att logotypen skulle kunna uppfattas som mer kaxig, 

livlig och urban. Basformen i logotypen görs mer rektangulär för att ge logotypen ett hårdare intryck 

ochför att öka logotypens kaxighet. För att göra logotypen mer livlig ökas mängden växtlighet. 

Figur 18. Logotyp 4 - färdigställd version 
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Husens former inkluderar ett höghus för att inge en tydligare urban känsla. Kyrkan i linköping 

används som inspiration för kyrkan i logotypen för att skapa en koppling till platsen.  

5.5 Värderingsfas 2 

 

Under andra värderingsfasen genomfördes 17 individuella kvantitativa intervjuer med respondenter 

som passar in på målgruppen. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vilken av de två logotyperna 

som tydligast kommunicerar värdeorden och projektmålen (se bilaga 9). Resultatet från intervjuerna 

presenteras nedan.  

 

Tabell 6. Värdeord - intervjusvar 

 
 
 

Resultatet av intervjuerna visar att de flesta av respondenterna anser att logotyp 1 i stor utsträckning 

kommunicerar alla tre värdeord. Logotyp 4 fick god respons gällande urbant och livligt, men färre 

respondenter kopplade ihop logotypen med värdeordet “kaxig”.  
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Tabell 7. Projektmål - intervjusvar 

 
 

Gällande projektmålen skiljde sig åsikterna mer hos respondenterna. Majoriteten av respondenterna 

ansåg att logotyp 1 inte passar för ett projekt som arbetar med hållbarhet till skillnad från logotyp 4. 

Respondenterna menade att båda logotyperna skulle passa för ett stadsutvecklingsprojekt, även om 

fler ansåg att logotyp 4 kommunicerade projektmålet. Logotyp 1 passade däremot bättre än logotyp 4 

för ett integrationsprojekt enligt de intervjuade.  
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Tabell 8. Logotyppreferens - intervjusvar 

 
 
 

 

Slutligen ställdes de två logotyperna mot varandra med värdeorden som utgångspunkt. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att Logotyp 1 passade bäst in på värdeorden.  

 

Respondenterna fick i en sista intervjufråga uttrycka övriga kommentarer angående de två slutgiltiga 

logotyperna. Dessa kommentarer presenteras nedan. 

 

Tabell 9. Övriga kommentarer - värderingsfas 2 

Övriga kommentarer angående logotyperna 

Logotyp 1 Logotyp 4 

Lekfull Odling 

Grafitti Stereotypisk 

Tegel Livlig 

Funky Hållbarhet 

Kaxig Stadsodling 

Nytänkande Lantligare typsnitt 
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Livlig Natur 

Kaxiga färger Intensiv 

Lekfull  

 

Då större fokus ligger på värdeorden än projektmålen i detta arbete visar intervjuerna att logotyp 1 

tydligast kommunicerar värdeorden och att logotyp 4 ger tydligast kopplingar till projektmålen. 

Därför resulterade intervjuerna i att logotyp 1 var den som valdes ut.  
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6. Resultat 
Uppdraget utgjorde en utmaning då både värdeord och projektmål var viktiga faktorer att ta hänsyn 

till.  Därför blev konsekvensen att fokus lades på värdeorden, då det går att argumentera att de är de 

viktigaste i varumärkesbyggande. Logotyp 4 som till slut valdes bort ansågs fortfarande ha potential 

att utvecklas till en funktionell logotyp som, med justeringar, också skulle kunnat kommunicerat 

värdeorden i en större utsträckning. Logotyp 1 presterade dock väl gällande värdeorden och 

majoriteten av respondenterna ansåg att den även skulle passa för två av projektmålen.  

 

Logotyp 1 ansågs av respondenterna fungera bra för ett projekt av karaktären som beskrevs i briefen 

(se bilaga 1) från Linköpings Stadsmission på flera plan. Under värderingsfas 2 (se 5.5) var det tydligt 

att värdeorden kunde kopplas till logotypen av majoriteten av respondenterna. Logotyp 1 kan också, 

med dess olika block kopplas till olika delar av projektet, vilket framkom i den första värderingsfasen 

(se 5.3.1). Uppdragsgivaren drog snabbt paralleller mellan de gula blocken i logotypen och de olika 

aktörerna som är tänkt ska få plats i projektet. På så vis visualiserar logotyp 1 projektets olika delar 

och skulle därför kunna inge en känsla av gemenskap, vilket gynnar projektmålen.  

 

6.1 Färgval 

En respondent från värderingsfas 1 (se 5.3.2) menade att de gula blocken skulle kunna representera 

odlingar eller fält. En alternativ justering till den digitala skissen skulle då ha varit att göra de gula 

blocken gröna för att förstärka de kopplingarna. Men då associationerna redan fanns och den gula 

färgen precis lika väl skulle kunna representera gula vete- eller rapsfält, togs beslutet att behålla det 

gula. Bergström (2012) menar också att grön och blå kan associeras med vemod, respekt och längtan, 

vilket inte är ord som stämmer in bland värdeorden. Beslutet grundas också på Mare och Mannings 

(2012) teorier om att kulören gul kommunicerar upprymdhet och Bergströms (2012) om att den 

representerar glädje. I takt med att miljömedvetenhet blir allt mer av en norm kommer det också bli 

viktigt att kunna särskilja sig från konkurrenter. I och med att kulören grön ger starka associationer till 

miljö och hållbarhet blir det ett självklart val för många organisationer och projekt. Genom att bryta 

mot trenden kommer logotypen att särskilja sig bland konkurrenter.  

 

6.2 Teckensnitt 

Under första värderingsfasen framkom kritik om att den digitala skissen av logotyp 1 ansågs vara 

barnslig snarare än kaxig. Associationer som lekfull, ungdomlig, busig och vänlig var mer frekventa. 
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Därför skapades ett nytt teckensnitt som förhoppningsvis skulle konnotera en kaxigare attityd. För att 

förmedla attityd genom teckensnittet skapades den egengjorda typografin med inspiration från graffiti. 

Justeringarna i texten hade effekt och vid andra värderingsfasen svarade fler respondenter att 

logotypen kommunicerade värdeordet “kaxig” framför “livlig”, även om båda värderingarna är 

önskvärda. Justeringen av texten gjordes också på grund av kritiken av läsbarheten i logotypen. 

Författarna är medvetna om att läsbarheten inte heller är optimal i den justerade versionen då namnet 

“garaget” är avstavat, vilket eventuellt kan förvirra mottagarna. Valet att avstava ordet, och inte 

prioritera en sammanhängande avlång ordbild, gjordes ändå då författarna ansåg att den kvadratiska 

formen är starkare än en avlång rektangulär form. 

 

6.3 Kriterier för grafiska element 

Enligt de sex kriterierna för val av grafiska element (Keller et. al, 2012) kan Minnesvärdhet, 

meningsfullhet, älskbarhet, överförbarhet, anpassningsbarhet och skyddsbarhet diskuteras. Det 

kriterium som prioriterats i linje med syftet är “meningsfullhet” då varumärkets element ska kunna 

kopplas till dess associationer. Varken logotyp 1 eller logotyp 4 var den som uppdragsgivaren angavs 

som mest minnesvärd av de digitala skisserna (se 5.3.1). Graden av minnesvärdheten i logotyp 1 

mättes inte i den sista värderingen då det presenteras två logotyper för respondenterna. Kriteriet 

meningsfullhet för logotyp 1 kan diskuteras utifrån huruvida rätt associationer görs av respondenterna 

i den sista värderingen (se Tabell 9). Flera respondenter kommenterade logotyp 1 genom att använda 

orden kaxig, livlig och graffiti (se Tabell 9). Det ord som saknades bland kommentarerna var 

“urbant”, logotyp 4 som innehåller byggnader, gav dock inte respondenterna ett mer urbant uttryck i 

jämförelse med logotyp 1 (se tabell 9). Älskbarhet som kriterium kan baseras på vilken logotyp som 

föredras i värderingen (se tabell 8), där 82,4% av respondenterna föredrar logotyp 1. Däremot var 

frågan inte formulerad så att den mest älskvärda logotypen skulle väljas, utan den logotyp som av 

respondenten föredras med hänsyn till värdeord. Graden av överförbarhet är i nuläget begränsad i och 

med att språket som används i logotypen är svenska. Även graden av anpassningsbarhet kan 

diskuteras i och med att namnet på projektet är placerat inuti logotypen. Om kriteriet kring 

skyddsbarhet går att uppfylla är ej undersökt.   

 

6.4 Användning av logotypen 

Den avslutande fasen innebar att visualisera genom mockups hur logotypen som valts ut skulle kunna 

användas. Vi valde att exemplifiera användningen delvis genom sociala medier, eftersom det är ett 

billigt och enkelt sätt för företag och föreningar att marknadsföra sig, vilket passar för att projekt av 
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den här sorten. Ett annat exempel var tygkassen då det är ett hållbart alternativ till plastpåsen, och 

kommunicerar därför hållbarhet. Det är dessutom en hållbar produkt som fungerar bra i 

sammanhanget.  

 

 

 
Figur 19. Logotyp - Mockup tygpåse 

 

 

 
Figur 20. Logotyp - Mockup instagram 
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Figur 21. Logotyp - Mockup facebook 
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7. Diskussion 
I detta arbete har utgångspunkten varit en brief från en uppdragsgivare, vilket har påverkat 

designprocessen eftersom det satte tydliga ramar för arbetet. Det har dels varit en fördel då författarna 

från början haft en stabil grund att stå på. Nackdelarna har varit att arbetet till viss del varit beroende 

av återkoppling från uppdragsgivaren, vilket ibland påverkade tidsplaneringen.  

 

Eftersom studien har haft två författare har arbetet snabbt gått framåt då två personer kunnat arbeta på 

olika håll. En annan fördel har varit att det funnits två olika perspektiv och möjlighet till diskussion 

om designbeslut. Det har dock också krävt en del kompromisser då författarna inte alltid delat samma 

åsikter, vilket i slutändan ändå har gynnat projektet.  

 

För att stärka värderingsprocessens trovärdighet hade författarna med fördel kunnat genomföra de 

kvantitativa intervjuerna tillsammans. Hade intervjuerna genomförts på detta sätt hade det gått att se 

till att alla intervjuer hade samma förutsättningar. Valet att intervjua på var sitt håll gjordes för att 

kunna nå en större grupp respondenter och genomföra en kvantitativ undersökning.  

 

I intervjuerna i värderingsfas 1 uttryckte uppdragsgivaren ett gillande för logotyp 2, då denna ansågs 

mest minnesvärd och kommunicerade projektets värden väl. Då uppdragsgivaren för det mesta 

refererade till projektmålen, prioriterades målgruppens åsikt då studiens fokus är värdeorden. 

Uppdragsgivarens åsikter inkluderades i sammanställningen av rankningen av logotyperna och stämde 

till stor del överens med målgruppens åsikter. Därför valde författarna att gå vidare med logotyp 1 och 

4.  

 

Författarnas roll som designers kan i intervjutillfällena ha påverkat respondenternas vilja att vara 

kritiska i sin värdering av logotyperna. En lösning hade kunnat vara att se till att respondenterna inte 

försågs med kunskapen om vilka som designat logotyperna. Ett försök att undvika inställsamhet 

gjordes genom att vid varje intervjutillfälle tydligt redogöra vikten av respondenternas ärliga åsikter.   

 

Inga transkriberingar av intervjuer gjordes men anteckningar och ljudfiler användes som stöd för att 

sammanfatta intervjuerna. De tolkningar av anteckningar som gjorts under designprocessens gång kan 

ha färgats av författarnas privata åsikter och motiv. Transkriberingar prioriterades ej på grund av 

studiens tidsramar.  

 

Under de kvalitativa intervjuer som gjordes användes öppna frågor för att få svar av berättande 

karaktär. De öppna frågorna har gjort studiens intervjusvar mer tillförlitliga.  
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Om ett större antal intervjuer med målgruppen hade utförts, hade det gynnat studiens validitet. De 

respondenter som valts ut kan dock antas tillhöra den önskade målgruppen även om projektet 

fortfarande är i planeringsstadiet. 

7.1 Rekommendationer för vidare studier 

Författarna föreslår att vidare studier skulle kunna innefatta en undersökning kring möjliga 

kompletterande element som illustrationer och symboler. Detta för att till slut kunna skapa en 

fullständig grafisk profil.  

 

Andra möjliga fortsättningsstudier är att ta vid när projektet Garaget har kommit igång. Då projektet 

är i utvecklingsfasen är det mycket information som saknas och utformningen kan komma att ändras 

under projektets gång. Därför kan det vara en god idé att utvärdera och eventuellt justera logotypen så 

att den passar med det färdiga projektet och varumärket.  
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8. Slutsats 
Hur bör en logotyp för ett hållbarhetsprojekt utformas för att återspegla projektets värdeord och 

projektmål? 

 

Värdeord är en av grundpelarna i varumärkesbyggandet. Därför bör värdeord fastställas tidigt i 

processen genom att undersöka projektets verksamhet, projektmål och värdegrunder. Värdeorden och 

projektmålen bör sedan användas konsekvent under alla designprocessens steg och designbeslut bör tas 

utifrån dessa.  

 

För att se till att logotypen kommunicerar både värdeord och projektmål bör designen utvärderas av 

målgruppen. Genom utvärderingar med målgruppen säkerställs det att rätt associationer kopplas till 

logotypen och en önskvärd image kommuniceras till potentiella deltagare.  

 

Med fördel används flera värderingsfaser då justeringar kan göras för anpassa logotypen efter den 

återkoppling som ges och därigenom kommunicera värdeord och projektmål mer precist. Andra 

värderingsfasen visade att logotyp 1 kommunicerade samtliga värdeord i stor utsträckning, och därför 

dras slutsatsen att denna process var gynnsam. De respondenter som deltar i värderingsprocessen bör 

identifiera sig med målgruppen för att stärka validiteten.  

 

Syftet med rapporten utgår ifrån att kombinera en visuell representation av värdeord och projektmål. 

Orden visade sig vara svåra att kombinera då de skapar väldigt olika associationer enligt både författare 

och målgrupp. Att använda ett mer begränsat antal ord, eller en av kategorierna från början, hade kunnat 

skapat mer tydliga associationer till varje enskilt ord. 

 

 

Den valda logotypen kommunicerade enligt respondenterna värdeorden urbant, kaxigt och livligt. 

Logotypen ansågs kommunicera värdeordet urbant då respondenterna bland annat kopplade logotypen 

till tegel och grafitti. Värdeordet kaxigt kommuniceras bland annat genom teckensnittet, som har en 

tuffare form som kan kopplas till grafitti. Genom användningen av starka färger, som gult och 

magenta, och ojämna former, kommunicerar logotypen värdeordet livligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Brief från Linköpings Stadsmission 

 

Anmälan till: Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation  
Verksamhetens namn: Stadsodling i City som bygger broar  
 
I vilken kommun kommer uppdraget genomföras?  
Linköping  
 
Beskriv kort er verksamhet 
Ett centralt beläget område i Linköping i ruffig miljö ska fräschas upp men med bibehållen 

underground-känsla för att möjliggöra aktiviteter på temat Stadsodling och lokal matdistribution. 
Platsen är belägen på en yta som kan komma att bli aktuell för järnvägsspår så därför passar det med 

temporära pop-up lösningar som är lätta att sätta dit och smidiga att ta bort. Under 2017 är fokus 

utomhusaktiviteter på temat lokal livsmedelsproduktion och mat. Aktiviteter man kan tänka sig är 
matmarknader, stadsodling i odlingslådor, FoodTrucks, diverse föreningsevenemang och 

bakluckeloppis. Några av ledorden är öppenhet, gemenskap, mångkulturell mötesplats och hållbar 

stadsutveckling. Platsen är belägen så att det främjar möten mellan olika stadsdelar och kulturer och 
verkar därmed också för att Linköpings olika kulturer ska hitta en gemensam mötesplats för handel 

och social samvaro. Projektet är konfidentiellt tills dess att finansiering är säkrad, därav kan vi inte 
skriva ut fastighetsnamnet.  
 
Varför är ni intresserade av att bli uppdragsgivare för denna kurs? 
En av våra målgrupper i projektet är studenter som vi ser som möjliga aktörer för evenemang på 
platsen. Det skulle därför vara roligt att få jobba tillsammans med studenter redan i 

kommunikationsarbetet. Dels för att lättare nå denna målgrupp och locka studenter till platsen. Men 

även för att vi tycker att det är värdefullt att få unga, nyutbildade studenters framtoning i de budskap 
vi sänder ut. Vi behöver titta närmare på vilken kommunikationsstrategi som passar projektet. Vilka 

sociala medier ska vi använda oss av? Hur ska vår grafiska profil se ut? Hur kommunicerar vi våra 
värdegrunder och vad projektet står för? Det är viktigt att vi kommunicerar att detta är ett initiativ som 

kommer underifrån, något som är snabbfotat, där mellanled skippas – konsumenten ska kunna möta 

och prata direkt med odlaren.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide förstudie - uppdragsgivaren 

 

Intervjuns syfte är att skapa sig en förståelse kring projektet, egenskaper och fördelar.  
 

1. Berätta om projektet med egna ord. 

2. Berätta om projektets tonalitet. 

3. Har projektet fått ett bestämt namn?  

4. Vad är era värdeord?  

5. Berätta om er värdegrund! 

6. Vilken är er målgrupp?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide förstudie – respondenter från målgruppen 

 

Berätta kort om verksamheten 
 

Varför håller ni på med odling? 

 
Vad är målet med projektet? 

 
Vad associerar du med stadsodling? 

 

Vad har projektet för värderingar/vad är erat fokus? 
 

Beskriv vad du tycker kommunicerar hållbarhet i bild och grafiska uttryck!  
  



 

 

55 
 

Bilaga 4 - Brainstorming om projektmål  

 
Hållbarhet:  
 

eko återanvändning nya metoder kamp markeringar 

ren nyttig smart långsiktigt tänk nya perspektiv 

grönt harmoni rättvisa jordnära naturen 

resurser vatten äkta oförstört utmaning 

naturmaterial trä verkstad odling från grunden 

hantverk laga växter vindkraft solceller 

grönsaker vegetarian djur sopsortering kompostering 

cirkulär ekonomi omsorg ansvar kommunikation gemenskap 

cykel hälsa analogt ödmjukhet respekt 

konservering naturligt återbruk second hand hjälpas åt 

kunskap råvaror måttfullhet delande  

 

Stadsutveckling: 
 

förbättring teknik kollektivtrafik samarbete logistik 

lokalt byggnadsarbete historia framgång attraktivitet 

hemstad arkitektur utmärkelser problem- 
hantering 

innovation 

optimera vetenskap hållbarhet nytänkande miljövänligt 

smarta lösningar kulturarv planering urbant medvetet 

modernt sterilt high tech höghus tillsammans 

växande cleant stilrent anonymt  

 
Integration: 
 

deltagande socialt gemenskap välkomnande hjälpsamt 

flykt grannskap kulturer möten erfarenheter 

föra samman språk vänskap behov dela med sig 

arbetsmarknad kontakter samhällsnytta öppenhet olika 
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lärande kärlek medmänniskor förståelse berätta 

mat historia tålamod tid acceptans 

traditioner tänja på gränser lära känna   

 

Visuell inspiration av projektmål 
 

grönt symmetri framåt-rörelse uppåtrörelse personligt 
typsnitt 

kontraster organiskt runda former hus pilar 

händer sol/strålar bastant/ta 
plats/dominant 

naturnära 
färger 

konkret 

planta frö omslutande växthus lagat 

sammanlänkade 
objekt 

arbetshandskar stadssiluett dörr fåglar 

karta betong grått sken plakat 

megafon mötande former lövverk jordglob kopplingar/ 
nätverk 

människor byggställning jord rankor tydlighet 

modernt metall trä positiv kedja  
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Bilaga 5 - Brainstorming om värdeord 

Urbant: 
 

betong grafitti cykel skejtare gatljus 

neon uteservering tunnelbana nattliv butiker 

tempo rörelse shopping höghus avgaser 

glasfönster högljutt reklamöverflöd container solnedgång 

park korsning streetstyle stadskärna sneakers 

miljonprogram förort asfalt buss kvällar 

människor röklukt grus blandade stilar nära 

umgås gemenskap upptagen nätverk anonymitet 

 
Kaxigt 
 

hörlurar färgstarka 
detaljer 

självsäker vågad egen 

modig framstående utmanade spontan målinriktad 

utmärkelser säljande driftig tatueringar scenkonst 

divig uppblåst uppmärksamhet attityd tydlig 

starka former självklar närvarande stilsäker robust 

rak okomplicerad armarna i kors bohem solglasögon 

 
 

Livligt 
 

energi lekfull sprudlande folkmassa rörelse 

socialt glädje sticker ut färgmättnad ambition 

stark kraftfull yvig utåtagerande högljudd 

nyfiken livsglädje njuter soligt inspirerande 

driven engagerad ohämmad barnasinne glad 

färgglad pigg pirr rolig gult 

blommor busa snäll ödmjuk vitt 

skutta skratta växter sjunga fåglar 
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sprallig morgon gemenskap förhoppningsfull pepp 

fantasi nyfiken inspirerad dansa  
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Bilaga 6 - Tumnagelskisser 

 



 

 

60 
 



 

 

61 
 



 

 

62 
 



 

 

63 
 



 

 

64 
 



 

 

65 
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Bilaga 7 - Fortsatta skisser 
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Bilaga 8 – Värderingsfas 1 - intervjuformulär 

 

 
Vilka ord associerar du med logotyp 1/2/3/4/5? 

 

Var god ranka logotyperna i den ordning du finner att de stämmer in på värdeorden urbant, 

kaxigt och livligt. Bäst – 5, sämst – 1.   
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Bilaga 9 – Värderingsfas 2 - intervjuformulär 

 

NAMN:  
 

 

 JA NEJ 

LOGOTYP 1 (gula)   

Kommunicerar logotyp 1 värdeordet “kaxigt”?   

Kommunicerar logotyp 1 värdeordet “urbant”?   

Kommunicerar logotyp 1 värdeordet “livligt”?   

Skulle logotyp 1 passa för ett projekt som arbetar med 

“hållbarhet”? 

  

Skulle logotyp 1 passa för ett projekt som arbetar med 

“stadsutveckling”? 

  

Skulle logotyp 1 passa för ett projekt som arbetar med 

“integration”? 

  

LOGOTYP 2 (grön/blå)   

Kommunicerar logotyp 2 värdeordet “kaxigt”?   

Kommunicerar logotyp 2 värdeordet “urbant”?   

Kommunicerar logotyp 2 värdeordet “livligt”?   

Skulle logotyp 2 passa för ett projekt som arbetar med 

“hållbarhet”? 

  

Skulle logotyp 2 passa för ett projekt som arbetar med 

“stadsutveckling”? 

  

Skulle logotyp 2 passa för ett projekt som arbetar med 

“integration”? 

  

 

 

Vilken av de två logotyperna kommunicerar tydligast orden “kaxigt” “urbant” och “livligt”?  
 

 
Någon övrig kommentar? 
 


