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Abstract
The purpose of this study is to create a new logotype for the student-run organisation LinTek 

Näringsliv (LinTek Corporate Relations), a sub-brand of the Union of Science and Technology 

Students at Linköping University, by means of research through design. LinTek Näringsliv are 

relatively unknown among their target audience and are often confused with the student 

organisation LARM, another sub-brand of LinTek. LinTek Näringsliv want their own logotype 

and this design’s ultimate goal is to help the group build a strong brand that distinguishes them 

from LARM without losing their visual connection to LinTek. The course of the design work 

followed a deined process and began with a pre-study, establishing the group’s current situation, 
their value words and wishes for the design. Phases of inspiration-gathering, conceptualising, 

deinition and production followed before a new logotype was released. In the resulting design, 
the student union’s colour scheme, font and mark had been taken into consideration and used the 

same colours and font, while the mark was a new design. Its intended purpose was to be a new, 
unique graphic element for LinTek Näringsliv to use, replacing graphic elements also used by 

LARM. After a time an evaluation, in the form of a questionnaire distributed to the target 

audience, was made to review whether the new logotype had achieved its goals. In the question-

naire, the respondents were asked to answer claims concerning the design and give their opinions 

of it. The results show that the respondents, overall, have a neutral or positive view of the design, 

that the visual connection to LinTek is visible and that it now is more diicult to confuse LinTek 
Näringsliv with LARM. The existing theories regarding logotype and brand design are therefore 

proven to be true in this study.



Sammanfattning
Denna studie ämnar att ta fram och värdera en ny logotyp åt den studentdrivna organisationen 

LinTek Näringsliv, ett utskott under teknologkåren LinTek vid Linköpings universitet, via for-

skning genom design. LinTek Näringsliv är relativt okända hos sin målgrupp och förväxlas ofta 

med organisationen LARM, ett annat undervarumärke inom LinTek. LinTek Näringsliv vill ha 

en egen logotyp, vars ultimata mål är att bygga ett starkt eget varumärke som särskiljer sig från 

LARM, utan att tappa den visuella kopplingen till huvudvarumärket LinTek. Designarbetet följde 

en deinierad process, som började med en inledande studie där LinTek Näringslivs nuvarande 
situation, deras värdeord och önskemål kartlades. Efter detta följde faser i form av insamling av 

inspiration, konceptualisering, deinition och produktion innan en ny logotyp slutligen släpptes. 
I designen som arbetet resulterade i hade färgschema, teckensnitt och märke tagit hänsyn till 
LinTeks existerande graiska proil och använde samma färger och huvudsakliga teckensnitt som 
kåren. Märket var en ny design och hade som syfte att bli ett unikt graiskt element som LinTek 
Näringsliv ska kunna utnyttja istället för samma graik som också LARM använder sig av i dags- 
läget. Efter en tid gjordes en värdering med målgruppen via enkät för att undersöka huruvida den 

nya logotypen hade uppnått sina mål. I enkäten ombads respondenterna svara på olika påståenden 
kring designen och ge sina åsikter kring den. Resultatet visar att respondenterna överlag är  

neutralt till positivt inställda till designen, att kopplingen till LinTek är synlig och att det idag är 

svårare att förväxla utskottet med LARM. Teorin kring design av en logotyp och ett under- 

varumärke stämmer därmed i denna studie.



Innehåll

1. Inledning 8
 1.1 Bakgrund 8

 1.2 Syfte 8

 1.3 Frågeställningar 9

 1.4 Avgränsningar 9

2. Teoretiskt ramverk 10
 2.1 Varumärke 10

 2.2 Varumärkesidentitet 10

 2.3 Värdeord 11

 2.4 Positionering 11

 2.5 Undervarumärke 12

 2.6 Typografi och teckensnitt 12

 2.7 Logotyp 13

 2.7.1 Kategorier av logotyper 13

 2.7.2 Typografi för logotypdesign 14

 2.7.3 Färg för logotypdesign 14

3. Metod 16
 3.1 Förstudie 17

 3.2 Designprocess 17

  3.2.1 Identifikationsfas 17

  3.2.2 Inspirationsfas 18

  3.2.3 Konceptualiserings- och utforskningsfas 18

  3.2.4 Definitionsfas 18

  3.2.5 Produktionsfas 18

 3.3 Värdering 19

  3.3.1 Uppföljande intervju 19

  3.3.2 Enkät 19

 3.4 Resultat och analys 20

4. Genomförande 22
 4.1 Förstudie (Identifikationsfas) 22

  4.1.1 LinTek 22

  4.1.2 LinTek Näringsliv 22

  4.1.3 LinTek Näringslivs nuvarande grafiska profil 23



  4.1.4 LinTek Näringslivs event 24

  4.1.5 LinTeks grafiska profil och 

            kommunikationsstrategi 25

  4.1.6 LARM:s grafiska profil 26

  4.1.7 LinTek Näringslivs positionering    26

  4.1.8 Vision och värdeord för LinTek Näringsliv 27

  4.1.9 Begränsningar i designarbetet 28

 4.2 Inspirationsfas 28

  4.2.1 Brainstorming och moodboard 28

  4.2.2 Studie av logotyper hos andra 

            kårer och företag inom näringslivet 29

 4.3 Konceptualiserings- och utforskningsfas 31

 4.4 Definitionsfas 32

 4.5 Produktionsfas 33

 

5. Resultat och analys 35
 5.1 Uppföljande intervju med LinTeks Näringslivsansvarig 35

  5.1.1 Analys av uppföljande intervju 35

 5.2 Enkät: Information om respondenterna 36

  5.2.1 Analys av respondenterna 37

 5.3 Enkät: Deltagande i LinTek Näringslivs event 37

  5.3.1 Analys av deltagande 38

 5.4 Enkät: Värdering av logotypen som helhet 38

  5.4.1 Analys av logotypen som helhet 39

 5.5 Enkät: Värdering av märke 40

  5.5.1 Analys av märke 41

 5.6 Enkät: Värdering av färger 41

  5.6.1 Analys av färger 42

 5.7 Enkät: Värdering av teckensnitt 42

  5.7.1 Analys av teckensnitt 43

 5.8 Fritextsvar 44

 5.9 Sammanfattning 44

6. Slutsats 46
 6.1 Hur kan en logotyp för ett undervarumärke 

       utformas så att den tydligt visar tillhörighet 

       till sitt huvudvarumärke? 46

 



 6.2 Hur kan en logotyp för ett undervarumärke 

       som LinTek Näringsliv utformas för att särskilja 

       sig visuellt från liknande varumärken som LARM? 46

 6.3 Vilka värdeord är viktiga för LinTek Näringsliv 

       och hur kan dessa införlivas i deras logotyp? 46

7. Diskussion 47
 7.1 Teoretiskt ramverk 47

 7.2 Metodval 47

 7.3 Värdering och resultat 48

8. Vidare studier 49

9. Referenser 50



Figur- och tabellförteckning
Figur 1: Visualiseing av studiens uppbyggnad.

Figur 2: LinTek Näringslivs ursprungliga logotyper.

Figur 3: LinTeks turkosa hjärta.

Figur 4: Klimatveckans LinTek-hjärta och logotyp.

Figur 5: Startup-dagarnas symbol och logotyp.

Figur 6: Days of Diversitys logotyp och graiska stil.
Figur 7: LinTeks alla varumärkesfärger och hjärtan.

Figur 8: LinTeks primära logotyp.

Figur 9: LARM:s primära logotyp för 2018.

Figur 10: Moodboard.

Figur 11: Studentkårernas huvudlogotyper.

Figur 12: Logotyper för studentkårernas näringslivsutskott.

Figur 13: Logotyper tillhörande andra näringslivsorganisationer i Sverige.

Figur 14: Utvalda skisser ur konceptualiseringsfasen.

Figur 15: Digitala koncept.

Figur 16: Den logotyp som lanserades, i positiv (primär) och negativ (sekundär) form.

Figur 17: Jämförelse mellan LARM och LinTek Näringslivs logotyper.

Figur 18: Information om respondenterna 1
Figur 19: Information om respondenterna 2
Figur 20: “Har du sett denna logotyp på LiU:s campus förut?”

Figur 21: Värdering av logotypen som helhet

Figur 22: Värdering av märket.

Figur 23: Värdering av färgschemat.

Figur 24: Värdering av teckensnittet.

Figur 25: Jämförelse mellan LinTek Näringslivs teckensnitt DIN och LARM:s teckensnitt Futura

Tabell 1: Första värderingen av koncepten efter fördelar och nackdelar.



8

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Ett varumärke konkurrerar ofta med andra på sin marknad, men vad händer om ett under- 

varumärke tävlar om samma mottagares uppmärksamhet med ett annat undervarumärke inom 

samma organisation? LinTek Näringsliv är ett studentdrivet utskott under LinTek, Linköpings 

teknologers studentkår, och startades 2014. Utskottet har som syfte att skapa meningsfulla möten 

mellan Linköpings universitets studenter (främst studenter på Linköpings tekniska högskola 

[LiTH]) och näringslivet och, genom dessa, ge studenter möjlighet att bygga ett nätverk av kon-

takter inför sitt framtida arbetsliv.

LinTek Näringsliv har ett gott rykte hos det lokala näringslivet, dock har det framkommit att 

utskottet är relativt okänt bland studenterna. LinTek Näringsliv har distinkta graiska manér för 
de större event som de anordnar, men de vill även kunna synas som endast LinTek Näringsliv. 

Den ursprungliga logotypen för utskottet anses varken vara tillräckligt särskiljande eller särskilt 

omtyckt internt. Ett av de större problemen som har identiierats är att utskottet ofta blandas ihop 
med evenemanget/organisationen “LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar”. LARM arbetar också 

med att anordna näringslivsmöten för LiTH:s studenter, också inom LinTek, dock är LARM:s 

evenemang annorlunda från LinTek Näringslivs. LARM anordnar en årlig större arbetsmarknads-

mässa under en dag i februari medan LinTek Näringsliv arrangerar mindre event under hela 

läsåret.

Den logotyp och det graiska manér som använts sedan LinTek Näringslivs start är tungt baserat 
på LinTeks egen graiska proil. LinTeks många undervarumärken styrs av strikta graiska rikt-
linjer och begränsningar, vilket även gäller för LARM, och utrymmet för ny design är därmed 

snävt. LinTek Näringsliv måste anpassa sin graiska kommunikation till LinTek och får inte 
särskilja sig i alltför stor utsträckning från kårens existerande graiska proil. Uppdraget är följ- 
aktligen att skapa en ny logotyp åt LinTek Näringsliv som relekterar deras verksamhet, särskiljer 
sig tillräckligt från LARM och övriga LinTek, men som fortfarande är tydligt knuten till huvud- 

varumärket.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att utforska den graiska relationen mellan ett varumärke och dess 
undervarumärke; att hitta balansgången mellan att vara ett unikt graiskt uttryck och att tydligt 
visa tillhörighet, med LinTek Näringsliv som exempel.
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1.3 Frågeställningar

• Hur kan en logotyp för ett undervarumärke utformas så att den tydligt  

 visar tillhörighet till sitt huvudvarumärke?

• Hur kan en logotyp för ett undervarumärke som LinTek Näringsliv  

 utformas för att särskilja sig visuellt från liknande varumärken som  

 LARM?

• Vilka värdeord är viktiga för LinTek Näringsliv och hur kan dessa  

 införlivas i deras logotyp?

1.4 Avgränsningar

Arbetets omfattning begränsar sig till logotypens design. Övrig graisk proil och varumärkes- 
strategi kommer inte att behandlas i denna rapport.
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2. Teoretiskt ramverk
2.1 Varumärke

Då logotypens ultimata syfte är att vara en del i att bygga upp LinTek Näringslivs varumärke är 

det relevant för studien att deiniera vad ett sådant är.

Enligt American Marketing Association (AMA) är ett varumärke ett “namn, term, tecken, symbol 

eller design, eller en kombination därav, med intention att identiiera produkter och tjänster 
tillhörande en säljare eller grupp och diferentiera dem från konkurrenterna”. Enligt denna dei-

nition är nyckeln till att skapa ett varumärke att kunna välja ett namn, en logotyp, symbol, etc., 

som identiierar och särskiljer ett varumärke från ett annat. Dessa komponenter kan även kallas 
varumärkeselement (eng. brand elements). Idag har termen varumärke dock kommit att innefatta 
mer än de visuella tecknen; i en bredare deinition blir ett varumärke själva manifestationen av ett 
företag eller en organisation, där värden som anseende hos målgruppen i termer av image, med-

vetenhet och positionering inkluderas. (Keller et al., 2012)

Wheeler (2013) skriver att ett varumärke har tre primära funktioner:

• Navigation: varumärket hjälper kunden att välja och navigera bland  

 olika alternativ.

• Försäkran (eng. reassurance): varumärket kommunicerar kvaliteten  

 hos de produkter de representerar och försäkrar kunden om att de har  

 gjort rätt val.

• Engagemang (eng. engagement): att engagera kunden att delta i  

 varumärket genom ett distinkt bildspråk (eng. imagery) och starka  

 associationer.

Bergström (2012) sammanfattar ett varumärke som en manifestation av den immateriella 

föreställningen om en produkt.

2.2 Varumärkesidentitet

En av kärnorna i varumärkesarbete är dess identitet. Medan deinitionen av ett varumärke i stort 
kan vara dess immateriella föreställning är varumärkesidentiteten påtaglig och konkret för sin-

nena. I identiteten ingår de delar av varumärket som går att se, höra, känna och liknande. Genom 
detta byggs igenkänning hos mottagaren. Varumärket blir tillgängligt och diferentierat, och 
varumärkesidentiteten “tar olikartade element och enar dem i ett system”. (Wheeler, 2013)

Kortfattat deinierar varumärkesidentiteten alltså “vem” varumärket är (Keller et al., 2012). En 
stark identitet bottnar i hur väl de önskade associationerna stämmer överens med associationerna 

som användarna/mottagarna har. (Slade-Brooking, 2016)
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2.3 Värdeord

Värdeorden är de grundläggande värderingar som varumärket vill införliva och representera. 

Nyckelfrågan som värdeorden besvarar är “vad varumärket står för” enligt Urde (2009). Deras 

syfte är att tydliggöra organisationens värderingar, och värdeorden består vanligtvis av tre till 

fem noggrant utvalda ord som representerar varumärkets essens - dess själ. Värdena bör vara väl 

förankrade i organisationen såväl internt som externt och är värdeorden starka matchar de också 

associationerna som mottagarna har till varumärket. (Keller et al., 2012) 

Betydelsen av ett ord är ofta öppet för tolkning och det är möjligt att använda sig av värdeord som 

kan ha ler än en betydelse. Det är därmed relevant att betänka de olika tolkningar av ett ord som 
kan innas hos målgruppen. (Brewer, 2001) Värdeorden bör genomsyra alla aspekter av varu- 
märkets arbete (Urde, 2009).

2.4 Positionering

Det är även viktigt för ett varumärke att positionera sig på marknaden, för att nå fram till sin 

målgrupp och för att diferentiera sig från konkurrenter. Meningen med positionering är att skapa 
betydelsefulla och unika associationer hos mottagaren och “berätta varför” mottagaren ska välja 

just det varumärket. (Keller, et al., 2012)

Positionering bygger enligt Jobber och Fahy (2012) på sex faktorer. De fem som ansågs relevanta 

för studien presenteras nedan:

• Varumärkesdomän (eng. brand domain): varumärkets målmarknad,  

 det vill säga var på marknaden företaget vill konkurrera.

• Varumärkesbakgrund (eng. brand heritage): varumärkets historia,  

 ”arv” och hur företaget har lyckats med framgång (och nederlag)  

 sedan sin start.

• Varumärkesvärde (eng. brand value): varumärkets kärnvärden och  

 särdrag.

• Varumärkestillgångar (eng. brand assets): vad som konkret särskiljer  

 varumärket från konkurrenter genom exempelvis symboler, bilder  

 eller andra kännetecken.

• Varumärkesrelektion (eng. brand relection): att relektera över och  
 utvärdera varumärkets egen identitet. Stämmer de önskade associa 

 tionerna överens med de som mottagarna faktiskt har till varumärket  

 när de använder dess tjänster?

Genom att analysera dessa element är det möjligt att skapa en preciserad bild av varumärkets 
position på marknaden. (Jobber & Fahy, 2012)
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2.5 Undervarumärke

När ett nytt varumärke kombineras med ett existerande varumärke kan detta kallas ett under- 

varumärke, och blir en förlängning av huvudvarumärket (eng. parent brand). (Keller, et al., 2012) 

Framgångsrika varumärken söker ofta nya möjligheter att fortsätta växa, och sådana mål kan 

många gånger uppnås genom att förlänga sin verksamhet till nya tjänster eller produkter. Det 

ursprungliga varumärket blir den centrala punkten i en familj av varumärken (eng. brand family), 

där varje medlem har sin egen unika identitet samtidigt som de återspeglar värdena hos huvud- 

varumärket. 

För att lyckas med en sådan förlängning krävs att företaget eller organisationen har en tydlig 

förståelse för hur huvudvarumärket uppfattas hos mottagarna. Finns ingen uppfattning kring det 

faktiska behovet hos målgruppen kan det nya undervarumärket misslyckas, eftersom intresset 

hos målgruppen kanske helt enkelt inte inns. Det nya varumärket måste sedan deinieras med ett 
eget syfte och egen kommunikationsstrategi för en egen publik, utan att förlora kopplingen till de 

ursprungliga kärnvärdena hos huvudvarumärket. En stark kommunikationsstrategi som belyser 

syftet med det nya varumärket och tydligt länkar det till det existerande huvudvarumärket är 

avgörande. Det tydligaste sättet att skapa en sådan koppling är genom varumärkesidentiteten och 

de graiska element som ingår i denna. (Slade-Brooking, 2016)

2.6 Typografi och teckensnitt

Ett teckensnitt, även känt som typsnitt, omfattar ett komplett alfabet med bokstäver, tecken och 

sifror (Bergström, 2012). 

Bergström (2012) skriver att typograi är “läran om bokstavsformerna, deras användning och de 
arrangemang de uppträder i”. Vidare delas typograi in i kategorierna synlig och osynlig. Synlig 
typograi är berättande till sin natur och har som syfte att förstärka sändaren, samt förhöja och 
levandegöra budskapet. Denna kategori ger bokstäverna karaktär och skapar en stämning som 

är avsedd att framkalla en viss känsla: svulstig, trevande, elegant, öppen, fräck etc. I motsats till 
detta har osynlig typograi som syfte att skapa en länk mellan sändare och mottagare utan att 
kräva uppmärksamhet, exempelvis på en sida i en skönlitterär bok. (Bergström, 2012) Det är upp 

till formgivaren att avgöra vad som bäst passar budskapet utifrån de kommunikativa krav som 

inns. Bergström (2012) skriver vidare att den synliga typograin gör sig bäst i fria och expressiva 
sammanhang, medan den osynliga typograin passar i informativa, litterära och pedagogiska 
kontexter.

Det inns två huvudtyper av teckensnitt: antikvor (serifer) och linjärer (sanserifer). Antikvornas 
främsta utmärkande drag är dess teckens “fötter” och “laggor” - serifer - och den varierande 
dynamiken i dess grundstreck och hårstreck. De gör sig bäst i längre texter som kräver hög 

läsbarhet. Linjärerna å andra sidan har en enklare bokstavskonstruktion och lämpar sig väl för 
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kortare kommunikation, som aischer och reklambudskap som läses på håll. Utmärkande för 
linjärer är dess jämna linjer och avsaknad av serifer. (Hellmark, 2006)

2.7 Logotyp

En logotyp är ett visuellt tecken som spelar en viktig roll i ett företag eller organisations kommu-

nikationsstruktur. En logotyp särskiljer ett varumärke från ett annat, är dess signatur, och ”bygger 

broar” mellan varumärket och allmänheten. Därmed är ett varumärkes logotyp inte endast en 

graisk representation, utan ett noga planerat resultat av genomtänkta analyser gällande färg, form 
och symbolik. (Adîr et al, 2012) Vidare skriver Adîr et al. (2012) att en logotyp bland annat måste 

vara: enkel, relevant, distinkt, minnesvärd, anpassningsbar och läsbar.

Bierut (2015) skriver att en logotyp, i sin essens, är en signatur; ett sätt att säga ”det här är jag”. 

Det vi ser när vi betraktar en välkänd logotyp är inte endast ett ord eller en bild, utan ett antal 

associationer upplupna över lång tid. Logotyper behöver därför vara långlivade. En ny logotyp 

behöver därmed inte göra en stor entré i sin lansering, utan det viktiga är att den ska kunna hålla 
över tid. (Bierut, 2015) En logotyp på egen hand är bara ett märke (eng. mark) och för att bli mer 

än bara ett graiskt element måste logotypen få en betydelse i mottagarens sinne (Slade-Brooking, 
2016). Bierut (2015) tillägger att det bästa designern kan göra är att skapa ”en form som passar 

innehållet designen ska få.”

2.7.1 Kategorier av logotyper

Logotyper kan delas upp i tre huvudgrupper. Den första är ordmärket (eng. wordmark), där 

logotypen är typograisk i sin utformning. Den består endast av text och ord och är en av de 
vanligaste varianterna av logotyp. Typograin kan vara ren och modern i sin utformning, i stil 
med exempelvis Google, eller ha ett mer komplext utseende med historiska associationer, såsom 
Coca-Cola eller Disney. (Bierut, 2015)

Den andra kategorin är den illustrerade logotypen (eng. pictoral logo), där en bild identiierar 
namnet på varumärket. Illustrationen kan vara bokstavlig, exempelvis Apples äpple, eller abstrakt, 
där märket i sig inte har en visuell koppling till varumärkets namn. Den abstrakta illustrationen, 

eller ikonen, har ofta inte heller en inneboende betydelse, utan betydelsen växer fram under lång 

tid. (Bierut, 2015) Bierut (2015) använder religiösa symboler som det kristna korset som exempel 

och understryker att “det uppenbarligen inte inns någon inneboende betydelse i dessa former, 
men det handlar om vad dessa former har kommit att representera i medvetandet hos de männi-

skor som betraktar dem”.

Slutligen beskriver Beirut (2015) logosystemet (eng. logo system). I logosystemet blir logotypen 
ett ramverk som kan modiieras och anpassas i oändlighet. Ett exempel är Googles “doodles”, 
där ett välbekant märke kan skräddarsys för att uppmärksamma ett visst tema, utan att förlora 

sin igenkänningsfaktor. Logosystemet är modern företeelse som har uppkommit i samband med 
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teknologiska förändringar som möjliggör snabb, lexibel kommunikation. (Bierut, 2015)
Adîr et al. (2012) fördelar också logotyper i tre kategorier, men med en något annorlunda 

indelning. Av dem listas ikonisk (eng. iconic), logotyp (eng. logotype i dess bokstavliga mening, 

type) och komplex. Kategorierna ikonisk och logotyp motsvarar Bieruts illustrerad och ordmärke, 

medan Adîr et al. (2012) beskriver den komplexa logotypen som en kombination av illustration 

och typograi.

2.7.2 Typografi för logotypdesign

Utmärkande för typograi i logotypdesign är att designvalen kräver ett långsiktigt strategiskt 
tänkande. Typograi är en av kärnorna är logotypdesign och måste utformas med syfte att fungera 
som identitetsbärande över längre tid, inte väljas för att följa en kortsiktig trend. En enhetlig och 

sammanhängande varumärkesimage är inte möjlig utan typograi med personlighet och läsbarhet. 
(Wheeler, 2013) 

Hardy (2011) rekommenderar att experimentera med typograin i designprocessen. En designer 
kan basera sitt val av teckensnitt och typograi efter följande faktorer:

• Det meddelande som ska kommuniceras till målgruppen

• Förekomsten av ett märke i logotypen och dess stil

• Teckensnittets mångsidighet - hur det kan appliceras i olika material  

 och kontexter

I de fall där logotypen består av både typograi och ett märke är det mycket viktigt att beakta  
kombinationen av teckensnitt och märkets graiska stil. Både märket och typograin måste 
anpassas till varandra och uppnå en form av visuell harmoni för att framstå som övertygande i 

målgruppens ögon. En icke-harmonisk kombination kan få negativa efekter, till exempel att det 
påverkar varumärkets trovärdighet hos målgruppen. (Hardy, 2011)

Teckensnitt i logotyper bör sedan modiieras för att skräddarsy designen till det speciika varu- 
märket. Exempelvis kan tecken anpassas utifrån kerning, leading och tracking - tekniker för att 

lytta och anpassa teckens avstånd till varandra - för att uppnå ett unikt uttryck. Olika storlekar 
och skärningar av samma teckensnitt kan kombineras för att uppnå en viss läsbarhet eller form. 

Också teckensnittets graiska form kan ändras (men detta bör göras med försiktighet) skriver 
Hardy (2011).

2.7.3 Färg för logotypdesign

Upplevelsen av färger har varit viktiga för människor ända sedan grottmålningarnas tid. I design-

sammanhang appliceras ofta begreppen funktionell och icke-funktionell färg. Funktionell färg 

stödjer och förbättrar produktionens kommunikativa och fysiska funktioner. Den ska attrahera, 

skapa stämning, informera, strukturera och/eller pedagogisera. (Bergström, 2012) Icke-funktionell 
färg, i motsats, appliceras endast kosmetiskt för att “förföra”, som Bergström (2012) uttrycker det.
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Färger används för att väcka känslor och uttrycka personlighet. Deras syfte i varumärkessamman-

hang är att göra det enklare för konsumenten att särskilja varumärken och att snabbare skapa asso-

ciationer i konsumentens minne. Forskning har visat att den mänskliga hjärnan noterar färger efter 

att den registrerat en form, men innan den läser ett budskap, och färger är ett mycket kraftfullt 

verktyg inom design. (Wheeler, 2013) Färger har en direkt inverkan på känslor och beteenden. 

Olika färger kan framkalla olika känslor, och logotypens färgschema bör därför övervägas noga. 
En efektiv varumärkesfärg är den färg som skapar en koppling mellan varumärket och mål-
gruppen och stärker dess image. (Hardy, 2011)

Många färger har existerande starka associationer, och det är relevant att i designprocessen att 

undersöka dessa. Nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste färgerna och deras associ-

ationer enligt Hardy (2011):

Svart: den kraftfullaste färgen i färgspektrat. Kan stå för både lyx och sorg. 

Vit: ger uttryck för renlighet, renhet och lyx.

Röd: den färg som påverkar människor mest. Rött är en stark signalfärg och förstärker känslor 

både positivt och negativt. Bland annat ses rött som kärlekens och romantikens färg, men också 

som ilskans och farans färg.

Orange: en spännande färg som utstrålar värme och energi. Associationerna är ofta till positivitet 

eller en ny gryning.

Gul: den färg det mänskliga ögat har som svårast att processa, på grund av dess intensivt ljusa 

kulör. Gult passar bäst som accentfärg och ska helst inte användas över större färgfält, men i sin 
rätta kontext uppfattas färgen ofta som pigg och positiv.

Grön: den färg som förekommer mest i naturen och uppfattas ofta som avslappnande och 

lugn. Många företag har använt färgen till sin fördel i marknadsföring som rör miljö. Många 

varumärken som arbetar med miljöfrågor eller som vill sälja miljövänliga produkter utnyttjar 

associationerna till natur och hälsa och använder sig av gröna element i sina logotyper. 

Blått: den vanligaste varumärkesfärgen bland företag, då blått anses vara den minst hotfulla 

och den mest pålitliga kulören. Många banker använder sig exempelvis av blått för att framkalla 

förtroende hos sina kunder.

Lila: associeras traditionellt sett till lyx och kungligheter. Lila sägs även uppmuntra kreativitet.

Brun: positiva och negativa konnotationer. Brunt kan symbolisera dels jorden, komfort och 

pålitlighet, men kan också ses som tråkig och livlös.

För logotypdesign är det dessutom viktigt att minnas att färger påverkas av de plattformar de 

publiceras via, på grund av de olika tekniker och hantverk som används i reproduktion. Det är 

en utmaning att försäkra konsekventa färger över olika informationskanaler och detta bör också 

designern ha i åtanke när paletten väljs. (Wheeler, 2013)
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes i studiens genomförande. Då resultatet som 
efterfrågades innefattade en designlösning tillämpades forskning genom design. Forskning genom 

design kan ses som en metod för att utforska möjligheterna för mänskligt skapande; att undersöka 

hur något kunde vara, genom dess innovativa förmåga att generera nya möjligheter och alternativa 

lösningar av ett problem. (Designfakulteten, 2015)

För att på ett adekvat sätt svara på studiens frågeställningar användes en mixad metod, där både 

kvalitativa och kvantitativa angreppssätt applicerades. Nedan presenteras metodprocessen för 

studien.

Figur 1: Visualiseing av studiens uppbyggnad.
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3.1 Förstudie

Inför designarbetet utfördes en förstudie, för att få djupare kunskap om varumärkets nuvarande 
situation, samt för att få en uppfattning om vad utskottets ansvariga ville att logotypen skulle 

uppnå. Denna inledande studie utfördes med ett kvalitativt angreppssätt och bestod av tre struktur-

erade intervjuer. En kvalitativ metoden valdes i det här skedet då den ger möjlighet till en djupare 

förståelse för helheten av ett fenomen, genom att kunna möta informanterna ansikte mot ansikte 

och ställa följdfrågor vid behov (Larsen, 2009).

Strukturerade intervjuer med två av LinTeks näringslivsansvariga hölls. Creswell (2014) skriver 

att kvalitativ datainsamling kräver medvetet utvalda deltagare eller situationer att studera, och 

dessa respondenter valdes därför att de ansågs besitta mest relevanta kunskaper för studien. 

LinTeks sittande näringslivsansvarig, som snart skulle avsluta sitt uppdrag, och kommande 

näringslivsansvarig, som snart skulle påbörja detsamma, intervjuades i följd. Detta val gjordes för 

att få olika perspektiv på den nuvarande situationen, såsom en erfaren person såg den och som en 

ny person såg den. Intervjuerna utgick från ett färdigställt intervjuformulär där respondenterna 
ick svara på samma frågor, vilket gjorde jämförelser mellan svaren enklare (Larsen, 2009). 
Frågorna hade som syfte att undersöka LinTek Näringslivs nuvarande situation, tankar kring 

värdeord, färgschema, typograi, och utskottets kommunikationsstrategi.

En strukturerad intervju utfördes även med LinTeks sittande marknadsföringsansvarig, som 

ansvarar för kårens övergripande kommunikationsstrategier och varumärke. I denna intervju 
skapades en uppfattning om de graiska begränsningar som designarbetet skulle innebära, samt 
gav en inblick i LinTeks varumärkesstrategi som helhet.

3.2 Designprocess

För att strukturerat och metodiskt kunna arbeta med designprocessen utgick denna del av arbetet 

från Karl Aspelunds (2015) angreppssätt för design. I denna metod delas processen upp i sju faser, 
som dock modiierades i detta fall för att passa studiens omfattning.

Aspelund (2015) beskriver de sju stegen som “inspiration”, “identiikation”, “konceptualisering”, 
“utforskning”, “deinition”, “kommunikation” och “produktion”. De olika faserna beskrivs vidare 
nedan. På grund av denna studies natur bytte identiikationsfasen och inspirationsfasen plats, då 
begränsningar och ramar behövde deinieras tidigt, innan designarbetet påbörjades. Mer vikt lades 
även på vissa av stegen för att anpassa metoden till studiens omfattning.

3.2.1 Identifikationsfas

Under identiikationsfasen läggs fokus på de begränsningar och krav som en design ska uppnå och 
många designbeslut fattas därmed redan här (Aspelund, 2015). Denna fas innefattar här för- 

studien, där informanterna speciicerade de krav som utförandet hade och vilken målgrupp arbetet 
skulle riktas till.
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3.2.2 Inspirationsfas

När designens begränsningar etablerats var det möjligt att fortsätta till inspirationsfasen. Aspelund 

(2015) uppmanar till ett aktivt sökande efter inspiration och understryker att inspirationen är ett 

viktigt verktyg för att främja design. I denna fas undersöktes associationer kring de värdeord som 
framkommit under intervjuerna och en moodboard sattes ihop. En moodboard försöker återspegla 

åsyftade känslor och stämningar inför designarbetet (Bergström, 2012) och tjänade som samlad 

grund inför konceptualiseringsfasen. Också det graiska språket hos organisationer liknande 
LinTek Näringsliv studerades.

3.2.3 Konceptualiserings- och utforskningsfas

Faserna konceptualisering, utforskning och deinition följde sedan tätt efter efter varandra och 
under dessa utfördes den större delen av designarbetet. Konceptualiseringsfasen beskrivs av Aspe-

lund (2015) som steget när en abstrakt vision av en design måste bli konkret. Denna fas innefattar 

många sessioner av brainstorming där designern ska utforska och generera så många idéer som 
möjligt. Aspelund (2015) rekommenderar här att skriva ner alla idéer, att inte kritisera någon av 
dem och att närma sig problemet från lera olika infallsvinklar.

Konceptualiseringsfasen blev en naturlig följd av inspirationsfasen och en visuell brainstorming i 

form av att stort antal enkla, analoga skisser skapades. Aspelund (2015) beskriver den efter- 

följande utforskningsfasen som steget där skisser genereras, men i denna studie slogs detta ihop 

med konceptualiseringen. Målet med de båda stegen var att identiiera starka koncept som sedan 
kunde lyttas vidare i processen. De skisser med störst potential att uppnå designens mål lyttades 
sedan från analogt till digitalt media, där de ick konceptualiseras en andra gång. Aspelund (2015) 
understryker vikten av att variera sina medium under utforskningen. 

3.2.4 Definitionsfas

I deinitionsfasen valdes grupper av koncept ut för vidare bearbetning och en första utvärdering. 
Designen bör här värderas efter utvalda kriterier, i denna studies fall efter för- och nackdelar, 

sedan analyseras och testas tills det slutgiltiga formatet framträder. (Aspelund, 2015) Koncepten 

presenterades här för informanterna på LinTek som ick komma med synpunkter inför det fortsatta 
arbetet i produktionsfasen.

3.2.5 Produktionsfas

Efter mötet hade ett speciikt koncept valts ut och detta togs vidare till produktionsfasen, där 
Aspelund (2015) i sin bok främst tar upp vikten av att designern samarbetar med andra som kan 

vara involverade i produktionen. Då denna studie är utförd av endast en person var detta till stor 

del ovidkommande för arbetet, men designen färdigställdes likväl för lansering och den slutliga 

värderingen i denna fas.
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3.3 Värdering

Ca fem månader efter logotypens lansering gjordes en värdering i form av en uppföljande intervju 

med LinTeks sittande näringslivsansvarig och en enkät riktad till målgruppen. 

En mixad metod valdes för att ge en fördjupning och nyansering av resultatet som inte en endast 

kvantitativ eller endast kvalitativ metod skulle kunnat göra. En enkät kan ge en bredd och sprid-

ning av respondenter som en djupintervju inte klarar av, och kvantitativa data kan mätas i sifror 
och ge en tydligare översikt av resultatet. En intervju kan å andra sidan ge djupare, ingående 

svar på frågor på ett sätt som inte är praktiskt genomförbart i en enkät. I de fall det är möjligt 
rekommenderar därför Larsen (2009) metodtriangulering, då det ger möjlighet att utnyttja de olika 

angreppssättens styrkor. Det var även intressant för studiens syfte att kunna jämföra uppdrags- 

givarens uppfattning med den hos mottagarna.

3.3.1 Uppföljande intervju

I den uppföljande intervjun ick LinTeks sittande näringslivsansvarig ge sina åsikter kring hur 
lansering hade gått och berätta hur denne uppfattar att logotypen har mottagits av studenterna och 

företagen. Frågorna rörde hur verksamheten hade sett ut under året, hur logotypen hade mottagits 

både internt och externt och huruvida NA ansåg att syftet med logotypen hade uppnåtts.

Under samtliga intervjuer, men särskilt i den uppföljande, har den så kallade intervjuefekten 
hållits i åtanke. Intervjuefekten är en av den kvalitativa metodens uppenbara nackdelar och 
kan påverka resultatet, där det inns risk för att respondenten kanske inte är helt ärlig i sina 
svar, eftersom intervjuaren sitter framför dem. Respondenten kanske svarar med det de tror att 

intervjuaren vill höra eller svarar för att göra ett gott intryck, exempelvis. (Larsen, 2009) Inför den 
uppföljande intervjun ansågs detta vara särskilt känsligt då det är arbetet av intervjuaren själv som 

ska bedömas. Därför ställdes frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt och stor vikt lades vid att 

förtydliga att det var viktigt att respondenten svarade ärligt och inte skulle oroa sig över att såra 

känslor.

3.3.2 Enkät

Efter den uppföljande intervjun skickades enkäten ut. Den spreds via Facebook dels genom 

privata konton och dels genom LinTek Näringslivs egen Facebooksida. Då det framkommit i 

intervjun att företagen inte hade reagerat nämnvärt på den nya logotypen och eftersom studenterna 

är den främsta målgruppen för arbetet fokuserade enkäten på att nå dem.

Enkäten var uppdelad i sex sektioner, för att kunna både värdera de enskilda elementen och 

helheten i logotypen efter den teori som samlats in:

• Information om respondenten (två delar)
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• Värdering av logotypen som helhet

• Värdering av symbol

• Värdering av färger

• Värdering av teckensnitt

I värderingen ställdes frågor kring huruvida respondenten kände igen logotypen, symbolen, 
färgerna eller teckensnittet, påståenden kring desamma som värderades på Likert-skalor och sist 

i varje del ick respondenten ange adjektiv de associerade till det presenterade materialet. Avslut-
ningsvis i enkäten fanns möjlighet att ange ytterligare åsikter och tankar i fritext.

Formatet med Likert-skalor tillåter en nyansering av de värderande frågorna genom att respond-

enterna anger sina svar på en skala, från ett positivt intryck till ett neutralt till ett negativt intryck 

(Wuensch, 2015). I fallet med denna enkät ick de svarande ta ställning till ett påstående och 
därefter gradera sina svar efter sin åsikt. I skalan fanns fem graderingar, där de negativa associa-

tionerna i analysen gavs ett värde av 1 och 2, och de positiva gavs ett värde av 4 och 5. Ett värde 

av 3 betraktas som neutralt. Olika antal värderingspåståenden formulerades för varje element, med 
lest påståenden för logotypen som helhet. Anledningen till de olika antalen var att vikta frågorna 
utefter de element som ansågs viktigast att värdera.

Enkäten ick in totalt 43 svar.

3.4 Resultat och analys

För studiens kvalitativa data har metod för innehållsanalys applicerats. I denna metod är syftet 
att identiiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader (Larsen, 2009). Inför 
analysen sammanställdes och kategoriserades intervjusvaren, för att sedan granskas och inna 
meningsfulla mönster. Dessa mönster utvärderas mot existerande teorier för att identiiera resultat, 
i enlighet med Larsens (2009) modell.

Resultatet från enkäten kompilerades i tabeller och diagram, i form av cirkeldiagram och 

lådagram (eng. box plots). Dessa sätt att visualisera ger en god visuell överblick av spridningen 

i enkätsvaren och gör det möjligt att identiiera mönster. Cirkeldiagram ger en klar visuell pres-

entation av de frågor där svarsalternativen var få, medan lådagram ger en mer nyanserad bild av 

resultaten av de frågor där också svaren var nyanserade. I sammanställningen noterades de fem 
vanligaste associationerna till varje del, då dessa ansågs vara de mest relevanta för att få en inblick 

i vad de svarande tyckte.

Lådagram ger en detaljerad överblick med mer information, i jämförelse med vad exempelvis 

endast ett stapeldiagram skulle visa. Ett lådagram visar fem värden: medianvärdet och fyra kvar-

tiler, där de mittersta kvartilerna - 2 och 3 - representerar 50 % av svaren. Dessa kvartiler bildar 
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själva “lådan”, medan de yttersta kvartilerna - 1 och 4 - representerar minimum och maximum 

av värdena, samt 25 % av svaren vardera. Totalt visar de kvartilerna den totala spridningen hos 

svaren. Eventuella extremvärden, utliggare (eng. outliers), representeras med separata punkter. 

Medianen visar det mittersta svaret, det vill säga det svar som separerar den högre halvan av 

värden och den lägre halvan. Till skillnad från medelvärde, som visar ett genomsnittligt värde för 

hela urvalet, är medianen ett existerande värde som faktiskt angivits i enkäten. (Khan, 2013)

En univariat analysmetod användes i sammanställningen för att studera frekvensfördelningen; det 

vill säga en översikt av hur många enheter som har de olika värdena i en variabel. I en univariat 
analysmetod sammanställs de olika variablerna var för sig. (Larsen, 2009) De kombinerade resul-

taten från värderingen ställdes sedan mot syfte, frågeställningar och teori för att avgöra huruvida 

målen med studien har uppnåtts.
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4. Genomförande
4.1 Förstudie (Identifikationsfas)

I samband med arbetets början hölls tre strukturerade intervjuer med representanter från LinTek 
och LinTek Näringsliv. Genom dessa intervjuer kunde arbetets ramar och begränsningar klargöras.

Nedan redovisas den information som framkom under identiikationsfasen (3.2.1).

4.1.1 LinTek

LinTek - Linköpings teknologers studentkår bildades 1971 och har som syfte att “se efter stu-

denternas intressen och fungera som gemensam röst för studenterna mot universitetet” (LinTek, 

2018). Kåren representerar ca 9000 studenter på Linköpings tekniska högskola och har ca 3000 

medlemmar årligen. LinTeks huvudsakliga verksamhet rör utbildning på universitetet, där kåren 

eftersträvar ständiga förbättringar av kurser och utbildningar som bedrivs. LinTek bevakar 

studenternas intressen, arbetsmiljö och lika villkor och är ett kritiskt organ mot universitetet. I 
verksamheten ingår även studiesociala aktiviteter som fester, arbetsmarknadsmässa och interna 

aktiviteter. LinTek har många undergrupper inom kåren för att ta hand om och arrangera dessa 

event. (LinTek, 2018)

4.1.2 LinTek Näringsliv

Ett av LinTeks undervarumärken är LinTek Näringsliv, som leds av LinTeks näringslivsansvarig. 

Tjänsten som LinTeks näringslivsansvarig [NA] är ett uppdrag som utförs under ett år och innehas 

av en student på Linköpings tekniska högskola. Uppdraget är heltidsarvoderat. LinTeks NA är 

ansvarig för extern kommunikation gentemot företag, samt också till viss del gentemot föreningar 

och studentsektioner, ansvarar för kårens näringslivsverksamhet och även dess alumniverksamhet. 

Med näringslivsverksamhet menas att knyta kontakter med företag och skapa möjligheter för 

studenter att träfa företag och nätverka redan under sin studietid. Till sin hjälp har LinTeks 
NA utskottet LinTek Näringsliv. Utskottets och NA:s främsta syfte är att skapa plattformar där 

företag och studenter kan träfa varandra, och att motivera studenter under sin studietid genom 
att informera om var de kan arbeta sedan. LinTek Näringsliv är NA behjälplig och gör de större 

eventen som utskottet arrangerar under läsåret möjliga: Klimatveckan, Startup-dagarna och Days 

of Diversity. Dessa tre projektveckor är uppskattade bland studenterna.

Verksamheten vänder sig främst till teknologstudenter vid Linköpings tekniska högskola, men 

även till det lokala näringslivet, och dessa är således LinTek Näringslivs stora målgrupper. 

Utskottet är dock relativt okänt hos studenterna och förväxlas ofta med en annan, mycket väleta-

blerad organisation inom LinTek: LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar. LARM:s verksamhet 

liknar LinTek Näringslivs på många sätt i och med att de riktar sig till samma målgrupp och har 

snarlika uppdrag (att skapa möten mellan studenter och företag). LinTek Näringsliv syns även och 

kommer att fortsätta synas på liknande plattformar som LARM: på sociala medier, i fysisk monter 
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på Linköpings universitets campus och med lunchföreläsningar. LARM:s uppdrag är dock att 

arrangera en arbetsmarknadsmässa under en dag i februari, där ca 150 företag deltar. Under hösten 

och vintern inför mässan arrangerar LARM även föreläsningar, rekryteringar och andra aktiviteter 

för studenter.

Åsikterna inom LinTek Näringsliv är att utskottets graiska kommunikation inte skiljer sig till-
räckligt från LARM och diskussioner kring att skapa en ny logotyp har funnits under en längre tid. 

4.1.3 LinTek Näringslivs nuvarande grafiska profil

Den ursprungliga graiska proilen är i princip helt baserad på LinTeks existerande formspråk. 
Utskottets enda egna element är deras logotyp, som även den är en modiikation av LinTeks 
huvudsakliga logotyp. Logotypen är inte omtyckt internt och används därför sparsamt.

Figur 2: LinTek Näringslivs ursprungliga logotyper.

Övriga graiska element är ett turkost “LinTek-hjärta”, som även används av LARM. Hjärtat är 
en av LinTeks starkaste symboler och används i olika varianter av alla dess utskott i alla samman-

hang. LARM har genom åren etablerat sig som ett starkt varumärke bland Linköpings teknolog-

studenter och det turkosfärgade hjärtat är genomgående i deras marknadsföring. Hos studenterna 

har symbolen etablerat sig som “LARM-hjärtat”, trots att den får, och ska, användas av LinTeks 

hela näringslivsverksamhet. Därför uppstår ofta förvirring när LinTek Näringsliv marknadsför sig 

själva eller sina event, eftersom studenterna inte uppfattar skillnaden mellan dem och LARM.

Figur 3: LinTeks turkosa hjärta.
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LinTek Näringsliv använder sig av teckensnittet DIN, som även är LinTeks huvudsakliga och 
mest välkända teckensnitt, i den kommunikation som rör utskottet generellt.

4.1.4 LinTek Näringslivs event

Utskottets tre årliga event har egna distinkta graiska proiler, varav Klimatveckans är den mest 
välkända bland studenterna. Eventen diskuterades under intervjuerna och huruvida deras graiska 
element kunde användas i den nya logotypen på något sätt. Därmed presenteras de kort nedan:

Klimatveckan är ett event som har arrangerats under många år, men som nyligen har tilldelats 

LinTek Näringsliv. Eventet fokuserar på klimatfrågor och miljöarbete, och har ett neutralt 

färgschema med orange och grönt som accentfärger. Eftersom Klimatveckan tidigare har varit ett 

fristående undervarumärke till kåren har eventet ett eget LinTek-hjärta i grönt. Det huvudsakliga 

teckensnittet som används i kommunikationen är linjären Bebas Neue. 

Figur 4: Klimatveckans logotyp och LinTek-hjärta.

Startup-dagarna är ett event som har som mål att inspirera studenter till att starta egna företag. 

En egen graisk proil designades i samband med eventets uppkomst och har ett färgschema i vitt 
och turkos, för att visa tillhörighet med LinTeks näringslivsverksamhet. Eventet har förutom sin 

logotyp en symbol i form av ett turkost papperslygplan. Även Startup-dagarna använder Bebas 
Neue som sitt primära teckensnitt i rubriker och logotyp.

Figur 5: Startup-dagarnas symbol och logotyp.
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Days of Diversity är ett event med fokus på mångfald och inkludering. Eventets färgschema 

har starka färger i turkos och lila, med mycket användning av texturer och återkommande vita 

accenter. Likt de andra två större eventen har Bebas Neue använts som det primära teckensnittet i 

rubriker och logotyp.

Figur 6: Days of Diversitys logotyp och graiska stil.

4.1.5 LinTeks grafiska profil och kommunikationsstrategi

LinTek delar upp sin verksamhet i tre huvudområden, som även är organisationens värdeord:

• Utbildning

• Gemenskap

• Framtid

Varje huvudområde har en tilldelad färg, som ska användas i samband med dess kommunikation. 

Verksamhet som rör Utbildning ska använda färgen plommonlila, verksamhet som rör Gemenskap 
ska använda färgen magenta, och verksamhet som rör Framtid ska använda färgen turkos. LinTek 

Näringsliv faller under det sistnämnda, vilket även LARM gör. Syftet med dessa färger är att 

mottagaren lätt ska kunna skilja ett event från ett annat och snabbt kunna avgöra om kommunika-

tionen rör exempelvis en fest eller en lunchföreläsning. Färgerna är även tänka att ge en visuell 

översikt av LinTeks många verksamhetsområden och ge en förståelse för bredden i kårens arbete.

Utöver de tre huvudfärgerna har lera av LinTeks undervarumärken även egna färger: brandgul 
(München Hoben), scharlakansröd (Studentorkesterfestivalen), ftaloblå (medlemstidningen 

LiTHanian), samt “klimatgrön” för Klimatveckan (LinTek, 2017). Färgerna samt LinTeks logotyp 

är de viktigaste beståndsdelarna i den graiska proilen. Uppfattningen inom LinTek är att studen-

terna har god kännedom kring och kan identiiera München Hobens, LARM:s och Studentorkes-

terfestivalens färger, och att undervarumärkena LARM och LinTek Näringsliv därför ofta blandas 

ihop.

Figur 7: LinTeks alla varumärkesfärger och hjärtan.
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LinTeks logotyp har två huvudsakliga utföranden. Den primära logotypen sätts i vitt på svart 

bakgrund. För tillfällen då logotypen används på vit bakgrund inns en sekundär variant där den 
vita texten istället är grå. LinTeks logotyp är ett av de starkaste elementen i kårens varumärkes- 

identitet (2.2).

Figur 8: LinTeks primära logotyp.

LinTek har två huvudsakliga teckensnitt: DIN och Garamond. DIN appliceras på kortare texter 
medan Garamond främst används i längre styrdokument och liknande. I typograi för marknads-

föring sätts texten i regel som negativ vit text på svart bakgrund.

4.1.6 LARM:s grafiska profil

LARM baserar sin graiska proil på LinTeks mallar. LARM använder det turkosa LinTek-hjärtat 
som sin huvudsakliga symbol och DIN satt i negativ text som främsta typograi. Utöver hjärtat 
använder de den turkosa färgen som accentfärg i sin marknadsföring och deras logotyp är satt i 

teckensnittet Futura. Årtalet i logotypen ändras inför varje mässa.

Figur 9: LARM:s primära logotyp för 2018.

4.1.7 LinTek Näringslivs positionering

LinTek Näringslivs positionering är i nuläget inte särskilt uttalad. Utskottets positionering (2.4) 

utvärderades och jämfördes här med LARM:s, utifrån den uppfattning som NA och MF hade.

Varumärkesdomän: LinTek Näringsliv delar en stor del av sin målmarknad med LARM, även 

fysiskt, då de konkurrerar om samma marknadsföringsplatser på campus. LinTek Näringsliv 
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skulle kunna göra mer för att tydligare rikta sig till vissa grupper av studenter. Dessa grupper är 

dock inte deinierade i nuläget.
Varumärkesbakgrund: LARM har lagt mycket tid och kraft på att bygga sitt varumärke 

under lera decennier. På senare tid har LARM med sina framgångar därför blivit ett av LinTeks 
starkaste varumärken. LinTek Näringsliv har endast funnits i några år och har inte haft samma 

möjlighet att etablera sig bland studenterna ännu.

Varumärkesvärde: LinTek Näringsliv skulle kunna göra mer för att tydligare deiniera sina 
kärnvärden och särdrag. I samband med denna studie diskuteras värdeord och vision för utskottet. 
LARM har arbetat under lång tid för att kommunicera sina kärnvärden mot målgruppen och har en 

tydlig intern strategi för att hålla ihop en enhetlig bild utåt. LARM:s absoluta kärnvärden handlar 

om inspiration, framtid och professionalitet.

Varumärkestillgångar: I nuläget har LinTek Näringsliv få konkreta tillgångar som särskiljer 
utskottet från andra grupper, vilket är den huvudsakliga grunden för studien. LARM använder sina 

graiska tillgångar litigt och har bland annat etablerat sitt färgschema och det turkosa LinTek-
hjärtat som sina egna, trots att båda dessa element är tillgängliga även för LinTek Näringsliv att 

använda.

Varumärkesrelektion: LARM utvärderar sin identitet kontinuerligt. Inför och efter varje 
mässa relekterar organisationen över sin kommunikation och huruvida de har lyckats nå fram 
med sitt budskap. LARM-organisationens uppfattning är att de önskade associationerna stämmer 

relativt väl överens med målgruppens faktiska associationer. LinTek Näringslivs relektion är att 
utskottets varumärke saknar identitet, vilket är varför det inns en önskan om att påbörja ett mer 
gediget varumärkesarbete med den nya logotypen som startpunkt.

4.1.8 Vision och värdeord för LinTek Näringsliv

Visionen är att proilera om utskottet för att få en tydligare identitet och bli ett välkänt varumärke 
som studenter uppskattar och som företag känner till och vill samarbeta med. LinTek Näringsliv 

ska ha en stark gemenskap internt och målgruppen ska associera utskottet och dess event med 

professionalitet. Studenterna ska känna sig inspirerande och vägledda inför sitt framtida arbetsliv.

Den nya logotypen får gärna inspireras av Klimatveckan och informanterna uppmuntrade att ta 

inspiration från utskottets tre event. Särskilt Startup-dagarnas symbol var intressant och inför 

designarbetet och de påpekade att en logotyp baserad på denna även skulle vara passande för 

utskottet i stort. Eftersom Klimatveckans gröna färg är den mest etablerade hos utskottet efter-

frågades också att denna skulle vara den primära färgen i designen, åtminstone initialt. Ett annat 

önskemål var att logotypen skulle innehålla en symbol som utskottet skulle kunna applicera på 

trycksaker och giveaways. Det lades också fram förslag kring att utnyttja och ta inspiration från 

de graiska element som de tre större eventen redan har. Informanterna reserverade sig även för att 
använda en grön glödlampa som symbol, då en sådan redan inns bland studentorganisationerna 
på Linköpings universitet i form av gruppen Navitas.
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För att ta fram värdeord (2.3) för LinTek Näringsliv ick informanterna prata fritt kring önskemål 
och tankar. De värdeord som intervjuerna resulterade i var följande:

• Framtid

• Professionalitet

• Inspirerande

• Framåtsträvande

Flera av värdeorden är desamma som hos LARM. Trots detta var det dessa ord som informanterna 

bestämde sig för och en designutmaning skulle ligga i att kommunicera samma värdeord fast på 

ett annorlunda sätt. 

4.1.9 Begränsningar i designarbetet

LinTek Näringslivs nya logotyp har lera designaspekter att ta hänsyn till. 

Krav för LinTeks undervarumärken är att de tydligt ska kunna kopplas till kåren visuellt, främst 

genom färger och teckensnitt. LinTeks egen logotyp ska synas i samband med all marknadsföring, 

och designen behöver därmed fungera ihop med denna. Det är även ett krav att ha ett formspråk 

som passar in med LinTeks övriga graiska element; det vill säga ett stiliserat, enkelt uttryck med 
raka linjer och robusta former. Logotypen måste kunna appliceras på många material i lera typer 
av medium, exempelvis i tryck, brodyr och sociala medier. Logotypen måste tydligt särskilja sig 

från LARM men tydligt visa tillhörighet till LinTek.

4.2 Inspirationsfas

När arbetets förutsättningar och begränsningar hade klargjorts kunde inspirationsfasen (3.2.2) 

påbörjas. 

4.2.1 Brainstorming och moodboard

Arbetet med brainstorming påbörjades under intervjuerna med LinTeks näringslivsansvariga, där 

de ick prata fritt kring visioner och associationer till utskottet. De återkommande ord och teman 
som identiierades var, förutom värdeorden som tjänar som den absoluta kärnan (4.1.7):

• Mångfald

• Bygga broar

• Glädje

• Ambition

• Nätverkande

Utifrån dessa fortsatte arbetet med att på egen hand fundera kring, samt undersöka via en internet- 

sökning, vilka associationer som inns kring de värdeord som tagits fram. Vanligt förekommande 
symboler är glödlampor, raketer, papperslygplan, handslag och grupper av människor.
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Sedan sammanställdes en moodboard för att ge en uppfattning om den känsla LinTek Näringslivs 

logotyp skulle förmedla. Organiska element som löv, himmel och moln valdes ut med Klimat-
veckan i åtanke. Bilderna skulle visa på inspiration, rörelse och drömmar, samt den graiska form 
som eftersträvades. Trots att färgerna var beslutade om sedan tidigare är grönt och blått passande 

färgval, då grönt är avslappnande och lugn, och blått är pålitlig och förtroendeingivande, samt den 

vanligaste färgen hos företag (2.7.3). Dessa är egenskaper som passar LinTek Näringsliv.

Figur 10: Moodboard.

4.2.2 Studie av logotyper hos andra kårer och företag inom näringslivet

Efter att en moodboard konstruerats och tankar kring en tonalitet för det graiska språket började 
träda fram studerades andra studentkårers arbete med näringsliv och deras eventuella utskotts 

logotyper. De kårer som studerades var Chalmers studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 

THS - Tekniska Högskolans Studentkår, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola [TLTH] och 

Umeå teknolog- och naturvetarkår. Dessa valdes eftersom de är bland de största teknologkårerna 

i Sverige och arbetar efter liknande förutsättningar som LinTek. Endast Uppsala, THS och TLTH 

hade aktiva näringslivsutskott och därför har endast dessa kunnat inkluderas i studien. Kårens 

primära logotyp jämfördes med logotyperna hos näringslivsutskotten för att undersöka under- 

varumärkets graiska relation till huvudvarumärket.

Figur 11: Studentkårernas huvudlogotyper.
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Figur 12: Logotyper för studentkårernas näringslivsutskott.

Samtliga av kårernas utskott lägger tyngd på illustrationer i sina logotyper för näringslivs- 

verksamhet. Uppsala är den enda i igur 12 som har en komplex logotyp, med både illustration 
och ordmärke (2.7.1). De har även starka visuella kopplingar till sina huvudvarumärken, där 

huvudlogotypen, namnet, eller båda, för kåren är synlig i symbolerna, se igur 11. Formerna 
är tvådimensionella och starkt stiliserade, vilket passar väl med det uttryck som också LinTek 

Näringsliv efterfrågar.

Näringslivsorganisationer utanför studentvärlden undersöktes härnäst, för att bilda en uppfattning 

kring hur dessa utformade sina logotyper.

Figur 13: Exempel på logotyper tillhörande andra näringslivsorganisationer i Sverige.

I näringslivsorganisationer utanför studentvärlden verkar den vanligaste formen vara komplexa 
logotyper, följd av typograiska logotyper (2.7.1). Genomgående för samtliga är användandet av 
linjärer (2.7) i sin typograi och de vanligast förekommande färgerna är orange, blått och grönt i 
varierande nyanser, vilket stämmer relativt väl överens med studentkårerna.
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4.3 Konceptualiserings- och utforskningsfas

När ett tillräckligt underlag samlats in under inspirationsfasen kunde nästa steg i designprocessen 

påbörjas. Syftet med dessa faser var att komma fram till ett antal koncept som sedan kunde deini-
eras och presenteras för informanterna på LinTek. Konceptualiserings- och utforskningsfaserna 

följde så tätt inpå varandra att dessa har slagits ihop i denna studie.

Konceptualiseringsfasen påbörjades med lera sessioner av skissande och fokus lades på kvantitet 
snarare än kvalitet under fasens början. De inledande skisserna gjordes snabbt, under devisen att 

de inte skulle behöva hålla en hög standard men att en idé skulle framträda (3.2.2). Ett tema och 
antal skisser bestämdes inför varje session. I enlighet med Aspelunds metod (3.2.2) lades inte 
heller några värderingar kring skisserna under de första sessionerna, utan alla idéer skulle ned-

tecknas. Bland annat förekom experiment med de olika kategorierna av logotyper (2.7.1).

Tidigt landade konceptet i att skapa en komplex logotyp (2.7.1) åt LinTek Näringsliv, som 

skulle innehålla både en symbol och ett ordmärke. Detta för att ge dem möjlighet att variera sin 

kommunikation och för att ge utskottet en egen symbol som skulle göra det möjligt att använda 

ett märke som inte redan har starka associationer till LinTek och LARM. Symbolen glödlampan 

valdes tidigt bort eftersom denna är förekommande i en annan grupp på universitetet (4.1.9). Ett 

rent ordmärke verkade inte heller aktuellt, dels på grund av att det inte skulle göra det möjligt för 

LinTek Näringsliv att använda en egen symbol och dels med syfte att distansera logotypen från 

LARM, vars logotyp endast är typograisk.

Att teckensnittet skulle vara en sanserif var även tydligt från början. Detta beslut togs eftersom 

linjärer är normen för näringslivsorganisationer både i och utanför studentvärlden, samt att LinTek 

använder sig av sitt linjära teckensnitt DIN i den större delen av sin externa kommunikation och 
typograin är ett bra tillfälle att knyta an till huvudvarumärket (2.5).

Figur 14: Utvalda skisser ur konceptualiseringsfasen.
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Skisserna grupperades efter brainstormingen i kategorier av koncept som liknade varandra och ett 

antal digitala skisser sattes sedan ihop utifrån dessa. En del test gjordes med det teckensnitt som 

LinTek Näringsliv använder sig mest av i sina event - Bebas Neue - men beslutet togs att använda 

teckensnittet DIN. Detta för att behålla en stark länk till LinTek även i de skisser som inte 
använde LinTek-hjärtat. LARM använder teckensnittet Futura i sin logotyp (4.1.6) och skillnaden 

mellan detta teckensnitt och DIN bedömdes vara tillräckligt stor för att de inte skulle förväxlas. 
Teckensnittets egenskaper modiierades emellertid genom att ändra kerning, leading och tracking 
för att ge logotypen ett unikt uttryck (2.7.2).

Figur 15: Digitala koncept.

Vid konceptualiserings- och utforskningsfasernas slut hade fem olika koncept tagits fram:  

pratbubblan, N:et, organisk, lygplanet och LinTek-hjärtat.

4.4 Definitionsfas

Under deinitionsfasen gjordes en första värdering av skisserna i en matris av för- och nackdelar 
för de olika koncepten (3.2.4), samt huruvida de ansågs skilja sig tillräckligt från LARM:s  

logotyp. 
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Tabell 1: Första värderingen av koncepten efter fördelar och nackdelar.

Efter den egna värderingen presenterades de fem koncepten för informanterna. De var enhälliga i 

åsikten att idén med lygplanet var den de tyckte mest om och beslutet togs på samma möte att gå 
vidare med detta koncept. I samband med mötet framkom även att det hade beslutats att färgen för 
utskottet skulle behöva byta tillbaka till turkos, för att stämma överens med LinTeks kommunika-

tionsstrategi (4.1.5). Att lygplanet redan användes som symbol av Startup-dagarna (4.1.4) sågs 
inte som ett problem, utan snarare som något positivt då symbolen kanske redan kändes igen av 

målgruppen.

4.5 Produktionsfas

Logotypen med lygplanet gick sedan igenom ytterligare ett par iterationer, vilket blev produk-

tionsfasen, innan designen var slutgiltigt deinierad.

Den slutgiltiga logotypen och dess komponenter presenteras nedan:
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Figur 16: Den logotyp som lanserades, i positiv (primär) och negativ (sekundär) form.

Helheten: Logotypen är av Komplex variant (2.7.1) för att ge möjligheter till variation beroende 

på förutsättningar och media.

Märket: Märket är tänkt att vara ett eget varumärkeselement (2.2) som kan stå tillsammans med 

ordmärket eller för sig självt. Tankar bakom lygplanet som symbol är bland annat att ett pappers-

lygplan kan tolkas som ett arbete som är pågående, som en ny idé eller som ett objekt som är på 
väg någonstans, exempelvis in i framtiden.

Typograin: Ett teckensnitt i form av en sanserif är i linje med med genren och teckensnittet DIN 
är valt för att koppla tydligt till huvudvarumärket LinTek.

Innan logotypen skickades till LinTeks näringslivsansvarig för ett sista godkännande ställdes den 
mot LARM:s logotyp som en sista värdering innan lansering. Sida vid sida ger de ett visuellt 

intryck av att ha något gemensamt, genom sin användning av negativ text och raka linjärer. 

LinTek Näringslivs logotyp kommunicerar dock tydligt vilka de är i sin typograi och genom att 
logotypen använder en färgstark symbol, som dessutom är placerad till vänster istället för höger, 

bedöms skillnaderna vara tillräckliga för att de inte ska kunna förväxlas vid första anblick.

Figur 17: Jämförelse mellan LARM och LinTek Näringslivs logotyper.

LinTeks näringslivsansvarig godtog designen och logotypen var klar för lansering.
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5. Resultat och analys
Logotypen i sin fastställda form lanserades av LinTek Näringsliv i december 2017. Efter ca fem 

månader gjordes en värdering för att undersöka logotypens genomslag och om dess syfte hade 

uppnåtts; att skilja LinTek Näringsliv från LARM men att ändå vara visuellt kopplat till LinTek.

5.1 Uppföljande intervju med LinTeks Näringslivsansvarig

LinTek Näringsliv har under året synts i de kanaler som angavs inför studiens början: på Face-

book, lunchföreläsningar, kvällsevent och de projektveckor de arrangerar. Eventen har marknads-

förts genom annonser på Facebook samt aischer, proilkläder och annat tryckt material. I den 
mån det har varit möjligt har den nya logotypen använts, men en del marknadsföringsmaterial har 

inte beställts på nytt under året och därför har även den gamla logotypen synts i samband med 

event. Den nya logotypen lanserades oiciellt i form av en kort ilm.

De företag som LinTek Näringsliv har samarbetat med under det senaste halvåret har inte kom-

menterat på den nya logotypen. 

Huruvida medvetenheten kring LinTek Näringsliv och verksamheten har förändrats under året 

hade NA svårt att svara på, då de i utskottet inte hade diskuterat detta internt vid intervjutillfället. 

Dock tror NA att problemen kring att utskottet förväxlas med LARM har minskat. Detta tror NA 

beror på att utskottet under sina event och marknadsföringstillfällen har använt sig av det turkosa 

LinTek-hjärtat i mindre utsträckning, samt att de inte har fått några kommentarer från besökare 

som undrade om eventet tillhörde LARM. NA anser även själv att utskottet särskiljer sig mer från 

LARM sedan den nya logotypens lansering, då det nya märket, lygplanet, har kunnat användas 
istället för det turkosa LinTek-hjärtat. NA kommenterar att detta känns positivt. Eftersom 

färgschemat är detsamma är NA av åsikten att kopplingen till LinTek som huvudvarumärke inns 
kvar och att utskottet kan visa att de arbetar med liknande saker som LARM, men att de är en 

separat verksamhet.

Internt är utskottet och NA mycket nöjda med logotypen. De känner att den har gett dem en egen 
identitet och en möjlighet att uttrycka “det här är vi”.

5.1.1 Analys av uppföljande intervju

Utifrån NA:s svar verkar LinTek Näringsliv vara på god väg att särskilja sig tydligare från 

LARM. Det är i detta läge svårt att bedöma den fulla efekten av bytet av logotyp eftersom den 
nya versionen inte har använts konsekvent i marknadsföringen. Oavsett verkar NA och resten av 
medlemmarna i utskottet känna att LinTek Näringsliv genom logotypen nu har en starkare varu- 

märkesidentitet (2.2), och detta kan tillåta utskottet att bygga ett starkare varumärke (2.1) och en 

tydligare deinierad positionering (2.4) i framtiden.
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En komplex logotyp (2.7.1) verkar tjäna LinTek Näringsliv väl, då det ger utskottet möjlighet 

att variera sin graiska kommunikation. De har möjlighet att använda hela logotypen eller endast 
märket, vilket de också tar tillvara på.

5.2 Enkät: Information om respondenterna

I den första delen av enkäten ställdes frågor om respondenterna för att etablera deras tillhörighet 
med målgruppen och ta reda på huruvida de hade kommit i kontakt med LinTek, LinTek Närings- 

liv och/eller LARM tidigare.

Figur 18: Information om respondenterna 1
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5.2.1 Analys av repondenterna

Ca hälften av de svarande är studenter på Linköpings tekniska högskola och ca hälften har någon 

gång besökt ett event arrangerat av LinTek Näringsliv. I detta skede hade därmed hälften av 
respondenterna kunnat plockas bort i syfte att endast ta huvudmålgruppens åsikter i beaktande, 

men beslutet togs att använda samtliga svar som underlag för analysen. Detta grundades mycket 

på att 31 av 43 av de svarande angav att de någon gång hade besökt LARM, vilket tyder på att ler 
än hälften av respondenterna någon gång har varit studenter eftersom LARM:s marknadsföring 

riktar sig till denna målgrupp (4.1.2). Bedömningen gjordes att även dessa respondenter har 

relevanta åsikter kring logotypens utformning, trots att de inte tillhör den direkta målgruppen. 

Även allmänheten, utanför studentvärlden, bedömdes kunna ha relevanta synpunkter på logotypen 
och dessa svar ick därför behållas i resultatet.

5.3 Enkät: Deltagande i LinTek Näringslivs event

I enkätens andra del undersöktes huruvida respondenterna hade deltagit i något av de större event 
som LinTek Näringsliv arrangerat det senaste året.

Figur 19: Information om respondenterna 2
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5.3.1 Analys av deltagande

Mycket få av de svarande har besökt något av eventen det senaste året. Detta kan innebära att det 

blir svårare att utvärdera huruvida kännedomen om utskottet faktiskt har ökat utifrån enkätsvaren. 

Dock framkom det under den uppföljande intervjun att NA:s intryck av året är att kännedomen 

har ökat och att förväxlingen med LARM har minskat (5.1).

5.4 Enkät: Värdering av logotypen som helhet

I enkätens efterföljande delar värderades de olika elementen av logotypen på liknande vis. Dels 
genom värderingar på en Likert-skala (3.3.2) och dels genom att respondenterna ick ange de 
associationer de hade till den graik som presenterades. I enkätens tredje del bedömdes logotypen 
som helhet.

Figur 20: “Har du sett denna logotyp på LiU:s campus förut?”

Figur 21: Värdering av logotypen som helhet.
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De 5 vanligaste associationerna till logotypen som helhet (antal svar)

• Enkel (37)

• Stilren (31)

• Tydlig (28)

• LinTek (24)

• LiU (15)

5.4.1 Analys av logotypen som helhet

Svaren tyder på viss framgång i att uppnå de önskvärda associationerna i designen. Kvartiler 

två och tre är främst samlade mellan punkt 3 och 4 i samtliga påståenden, med störst spridning 

hos Alldaglig/Unik och Lekfull/Tråkig. Detta verkar tyda på en oenig inställning till just dessa 

påståenden bland respondenterna. Tydligast gruppering inns hos påståendet Professionell/Opro-

fessionell, där tre av fyra kvartiler ligger i betyg 3 eller högre. Eftersom “professionalitet” är ett av 

LinTek Näringslivs värdeord (4.1.8) anses detta vara positivt. Värdeorden för LinTek Näringsliv 

framträder till viss del i enkätens alla delar. Då utskottet är en ung organisation är det inte oväntat 

att alla värdeord inte kopplas direkt till logotypen vid denna tidpunkt. LinTek Näringsliv behöver 

fortsätta arbeta med sina värdeord i framtiden för att förankra dem som varumärkets själ och 

essens (2.3).

Medianen varierar mellan 3 och 4 i samtliga frågeställningar, vilket anses vara ett positivt betyg 

för logotypen som helhet.

Associationerna tyder på framgång i syftet att presentera en stilren och tydlig logotyp. Detta tolkas 

som positivt, eftersom de överensstämmer med lera av kraven som ställs på en logotyp (2.7). 
Även svaret Tydlig tolkas som positivt, då detta tyder på hög läsbarhet (2.7). På påståendet om 
logotypen är lätt eller svår att komma ihåg är huvuddelen av svaren samlade mellan betyg 3 och 4, 

med en median av 4, vilket tolkas som att logotypen är på god väg att vara minnesvärd i enlighet 

med kraven i 2.7. 

Bland de vanligaste svaren inns också LiU [Linköpings universitet] och LinTek inkluderade, men 
inte LARM. Endast 5 av de svarande associerade till LARM medan 24 personer associerade till 

LinTek, vilket verkar tyda på att logotypen som helhet skiljer sig markant från LARM, men har 

tydliga associationer till LinTek. Att associationen LinTek är bland de vanligaste för logotypen 

som helhet antyder att kopplingen mellan undervarumärke och huvudvarumärke är väl synlig 

(2.5).
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Resultatet av denna del i enkäten tolkas sammanfattningsvis som positivt, då logotypen som 

helhet inledningsvis ger ett övervägande neutralt eller positivt intryck. Detta ger LinTek Näring-

sliv stora möjligheter att själva införliva associationer och värden i logotypen på lång sikt i 

enlighet med teori i 2.7.

5.5 Enkät: Värdering av märke

I enkätens fjärde del värderades märket enskilt. Förutom frågor och associationer liknande de 
som presenterades i del 3 ställdes även en fråga som jämförde symbolen med det turkosa LinTek-

hjärtat och bad de svarande att bedöma huruvida elementen skilde sig åt.

Figur 22: Värdering av märket.

Figur 23: Jämförelse mellan LinTek Näringslivs papperslygplan och det turkosa LinTek-hjärtat

De 5 vanligaste associationerna till ärket (antal svar)
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5.5.1 Analys av märke

Hos märket är spridningen av kvartilerna större. Medianen ligger dock kvar mellan punkt 3 och 4.

Inställningen till symbolen framstår som delad. Det påstående där kvartilerna är mest samlade är 
Lätt att känna igen/Svår att känna igen, vilket antyder att symbolen är minnesvärd (2.7). Sym-

bolen uppfattas även som mer Innovativ än Unik, Seriös eller Lekfull. Påståendet Innovativ kan 
kopplas till LinTek Näringslivs värdeord Framtid, samt Framåtsträvande (4.1.8).

Associationerna Enkel och Stilren är desamma som hos logotypen som helhet, vilket tolkas som 

att symbolen och teckensnittet passar ihop och att kombinationen av de två är trovärdig (2.7.2). 

Associationerna Flyg och Rörelse kan kopplas till utskottets vision om att vara framåtsträvande 

och inspirerande (4.1.8).

27 av 43 respondenter har svarat att LinTek Näringslivs lygplan och det turkosa LinTek-hjärtat 
har vissa likheter, men att de också har ett eget uttryck, vilket anses vara positivt för studiens syfte 

att särskilja utskottet från LARM. Kombinerat med de 11 svarande som ansåg att de två symbol-

erna var mycket olika varandra tolkas resultatet som att en klar majoritet av respondenterna anser 

att symbolerna inte kan förväxlas.

5.6 Enkät: Värdering av färger

I enkätens femte del presenterades färgerna och de svarande ombads värdera dessa på samma sätt 
som i de tidigare delarna. Då LARM och LinTek Näringsliv delar färgschema var det inte relevant 

att göra en jämförelse i denna sektion.

Figur 23: Värdering av färgschemat.
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De 5 vanligaste associationerna till färgerna (antal svar)

• Enkla (33)

• Stilrena (28)

• Tydliga (22)

• LiU (19)

• LARM (19)

5.6.1 Analys av färger

Spridningen bland påståendena angående färgerna är mindre än hos både symbolen och logotypen 

som helhet. Den andra och tredje kvartilen är samlad i samtliga påståenden, vilket verkar signalera 

en större samstämmighet bland de svarande i denna del. Medianen är konsekvent med de tidigare 

sektionerna av enkäten och är placerad vid punkt 3 och 4. Dock är den andra och tredje kvartilen 

i Unika/Alldagliga och Lekfulla/Tråkiga placerade mellan punkt 2 och 3, vilket tyder på en mer 

negativ än positiv inställning till dessa påståenden. Detta är inte oväntat då samma färgschema 

också används av LinTek och LARM (4.1.5, 4.1.6). Att ändra färgschemat är inte aktuellt, på 

grund av de krav som ställts från LinTeks sida (4.4).

Färgerna uppfattas som övervägande seriösa, tydliga och stilrena, vilket är positivt för logotypen 

som helhet då associationerna är konsekventa med övriga resultat i enkäten. Det är även posi-

tivt då det visar att färgerna är funktionella och kan kommunicera delar av LinTek Näringsliv 

värdeord, samt associationer som inns till färgen blått i stort (2.7.3). Att associationer till LARM 
kvarstår är enligt förväntan eftersom färgkoderna är desamma, i enlighet med LinTeks graiska 
proil (4.1.6). Många av de svarande har också någon gång besökt LARM (5.3). Eftersom LARM 
har arbetat länge och väl med att etablera sina varumärkesfärger bekräftas här att just färgerna 

är en av de starkaste metoderna för att skapa en koppling mellan varumärket och målgruppen 

(2.7.3) och LinTek Näringsliv behöver arbeta för att etablera även sig själva med hjälp av dessa 

färger. Här kan en intressekonlikt mellan LARM och LinTek Näringsliv uppstå i konkurrensen 
om målgruppens uppmärksamhet. Det kan även bli svårare för målgruppen att skilja de båda 

varumärkena åt och därför behöver LARM och LinTek förmodligen arbeta mer med sina andra 

varumärkeselement, exempelvis symboler, för att inte förväxlas med varandra.

5.7 Enkät: Värdering av teckensnitt

I enkätens sjätte och sista del presenterades teckensnittet DIN som eget element. Likt tidigare 
delar ombads respondenterna att värdera elementet utifrån påståenden, associationer och en 

jämförelse, i detta fall en jämförelse mellan DIN och LARM:s teckensnitt Futura (4.1.6).
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Figur 25: Jämförelse mellan LinTek Näringslivs teckensnitt DIN och LARM:s teckensnitt Futura

De 5 vanligaste associationerna till teckensnittet (antal svar)

• Tydligt (32)

• Enkelt (29)

• Stilrent (26)

• Professionellt (20)

• Ointressant (11)

5.7.1 Analys av teckensnitt

Teckensnittet har den lägsta medianen bland de olika avsnitten i enkäten, som varierar mellan 

betyg 2 och 3. Även spridningen på samtliga påståenden är lägre och kvartilerna är för det mesta 
samlade mellan betyg 2 och 3, det vill säga ett något negativt intryck till ett neutralt intryck.

För teckensnittet är detta väntat. Typograin tjänar som en visuell länk mellan LinTek Näringsliv 
och huvudvarumärket LinTek (2.5) och är tänkt att vara kommunikativ och mer osynlig är synlig 

(2.6), då fokusområdet i logotypen är märket. Eftersom logotypen som helhet uppfattas som bland 

annat enkel, stilren och professionell tolkas också resultatet som att kombinationen av typograi 
och märke är visuellt harmonisk i enlighet med 2.7.2.
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I jämförelsen med LinTek Näringslivs typograi och den i LARM:s logotyp ansåg 20 av 43 
svarande att de båda teckensnitten, DIN respektive Futura (4.1.6), var mycket olika varandra. 
12 svarande ansåg dem vara lika, men ha betydande skillnader, och 11 svarande ansåg att de var 

mycket lika varandra. Detta tolkas som att en betydande del av respondenterna inte har något 

problem med att skilja de båda teckensnitten åt, vilket ger LinTek Näringsliv ännu en skiljepunkt 

från LARM.

5.8 Fritextsvar

Den avslutande frågan i enkäten var frivillig och 18 svarande angav fritextsvar.

Svaren innehöll blandade åsikter kring logotypen, dock främst positiva. Många av de svarande 

nämnde ord som seriös, elegant, enkel, stilren och professionell. De negativa svaren rörde främst 

att logotypen uppfattades som neutral och intetsägande; att det kunde vara svårt att förstå vad 

organisationen arbetar med utifrån endast logotypen. En kommentar som återkom i ca en fjärdedel 

av svaren även att det var svårt att förstå vad papperslygplanet skulle symbolisera, dock svarade 
ungefär lika många att de kopplade symbolen till rörelse och att vara på väg någonstans, och skrev 

att de förstod kopplingen till LinTek Näringsliv. Flera svarande kommenterade även avsaknaden 

av det turkosa LinTek-hjärtat.

5.9 Sammanfattning

De resultat som framkommit av den uppföljande intervjun och enkäten är övervägande positiva. 

LinTek Näringsliv förväxlas mer sällan med LARM, vilket antyder att utskottet har kunnat stärka 

sin varumärkesidentitet (2.2) och arbetat mer för att förtydliga sin positionering (2.4) under hösten 

och våren. Värdeorden framträder till viss del i enkäten, och då främst värdeordet Professionalitet. 

Logotypen och dess märke uppfattas genomgående som stilren, tydlig och enkel, med tendenser 

att även framstå som minnesvärd, vilket är i linje med lera av de krav som ställs på logotypens 
utformning i enlighet med 2.7. Målgruppen kopplar logotypen starkare till LinTek än till LARM, 

vilket antyder att varumärkeselementen särskiljer sig från konkurrenten men behåller en tydlig 

koppling till huvudvarumärket. Logotypen ger överlag ett neutralt till positivt intryck. Utskottet 

är en ung organisation och behöver aktivt fortsätta sitt varumärkesarbete för att förankra de 

önskvärda associationerna hos logotypen.

Färgerna visar en tendens att vara funktionella i enlighet med 2.7.3. De är dock starkt associerade 

med LARM, och när de båda organisationerna använder samma färgschema behöver de eventuellt 

lägga mer fokus på andra varumärkeselement i sin kommunikation.

Typograin i logotypen genererar minst entusiasm från respondenterna i enkäten, vilket är väntat 
då den är tänkt att vara neutral, kommunikativ och tjäna som en visuell länk mellan LinTek 

Näringsliv och LinTek.
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LinTek Näringsliv inte lika starkt etablerade som varumärke som LARM ännu. Men sammanfat-

tningsvis bedöms LinTek Näringslivs nya logotyp ge utskottet nya möjligheter att utveckla sitt 

varumärke genom att bygga upp ett distinkt bildspråk och starka associationer som kan hjälpa 

mottagaren att navigera bland andra varumärken, försäkra kvalitet och skapa större engagemang i 

framtiden (2.1).
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6. Slutsats
Nedan presenteras svar på studiens frågeställningar.

6.1 Hur kan en logotyp för ett undervarumärke utformas så att den tydligt visar till-
hörighet till sitt huvudvarumärke?

Studien visar att teorin kring hur en koppling mellan ett huvudvarumärke och dess undervar-

umärke kan etableras stämmer. Det inns lera aspekter att ta hänsyn till i design för ett undervar-
umärke. Det viktigaste är att huvudvarumärkets kärnvärden införlivas och kommuniceras också i 

undervarumärket, vilket kräver en genomarbetad kommunikationsstrategi inför skapandet av den 

nya organisationen. Det tydligaste sättet att visuellt koppla två organisationer till varandra är att 

använda sig av liknande formspråk och varumärkeselement, såsom teckensnitt, färgschema och 

namn. Genom att mottagaren sedan tidigare är bekant med något av varumärkena kan de snabbare 
ta till sig och förstå sambandet mellan dem.

6.2 Hur kan en logotyp för ett undervarumärke som LinTek Näringsliv utformas för 
att särskilja sig visuellt från liknande varumärken som LARM?

Teoretiskt sett kan allt som inte är en typograisk logotyp satt i teckensnittet Futura och som inte 
innehåller det turkosa LinTek-hjärtat visuellt särskilja LinTek Näringsliv från LARM. Dock måste 

det faktum att LinTek Näringsliv är ett undervarumärke till LinTek tas hänsyn till, vilket innebär 

många begränsningar i designarbetet med snäva utrymmen för innovation. Den största begräns-

ningen var i detta fall att LARM och LinTek Näringsliv har samma färgschema, genom LinTeks 

graiska riktlinjer. Dock är det möjligt att särskilja dem och minska risken för förväxling genom 
att ge LinTek Näringsliv ett annat teckensnitt i sin logotyp, i form av LinTeks huvudsakliga teck-

ensnitt, och en ny symbol som inte har några associationer till LARM sedan tidigare. På detta vis 

behålls LinTeks graiska proil och intrycket av att LARM och LinTek Näringsliv håller i liknande 
verksamheter, men att de ändå har egna graiska uttryck som håller dem isär.

6.3 Vilka värdeord är viktiga för LinTek Näringsliv och hur kan dessa införlivas i deras 
logotyp?

Viktigast för LinTek Näringsliv är att utstråla professionalitet. Professionalitet införlivades i log-

otypen genom ett stramt graiskt språk med raka linjer och tydliga former, inspirerade av LinTeks 
graiska proil, samt andra logotyper inom samma genre. Genom att utnyttja associationer till 
andra organisationer som arbetar med näringslivet kan associationsbanorna bli kortare och LinTek 

Näringslivs verksamhet lättare att identiiera.

Utskottet vill även uppfattas som inspirerande och framåtsträvande och papperslygplanet 
bedömdes vara en bra symbol för dessa värdeord. Papperslygplanet kan tolkas som ett arbete som 
är pågående, en ny idé eller som ett objekt som är på väg någonstans, exempelvis in i framtiden. 
LinTek Näringsliv behöver arbeta mer med detta i sin framtida kommunikation för att etablera 

associationerna hos mottagaren, men potentialen inns att starkt knyta märket till värdeorden i 
framtiden.
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7. Diskussion
7.1 Teoretiskt ramverk

Det hade varit önskvärt att inna teori och tidigare studier kring utvecklingen av varumärken inom 
den speciika genren (näringslivsorganisationer och studentorganisationer). Då dessa ej gick att 
inna lades fokus istället på att samla in teori kring allmänna områden som varumärken, under- 
varumärken och logotypdesign. Dessa allmänna teorier har dock varit applicerbara på studien och 

ses inte som en stor svaghet för arbetet.

7.2 Metodval

Det hade varit intressant att kunna utföra inledande enkäter som undersökte uppfattningen både 

kring LARM och LinTek Näringsliv. Sådan information hade kunnat tjäna som en mer robust 

grund inför den slutliga värderingen och gjort det möjligt att göra konkreta jämförelser av 

målgruppens uppfattningar kring LinTek Näringsliv före och efter den nya logotypens lansering. 

I nuläget utgick förstudien helt ifrån LinTeks näringslivsansvarigas uppfattningar och trots att 
NA har de främsta insikterna i utskottets arbete är det inte helt säkert att deras intryck kring 

målgruppen stämmer med verkligheten. Att göra en inledande enkätundersökning hade kunnat 

bidra till större validitet inför designarbetet. I samband med en sådan enkät hade det också varit 
intressant att undersöka vilka associationer målgruppen har till varumärket LARM, för att se vilka 

likheter och eventuella skillnader i uppfattning som fanns. De ingående intervjuerna med LinTeks 

marknadsföringsansvarig och näringslivsansvariga är dock mycket viktiga för förstudien då de 

kunde bistå med insikter och tankar som inte hade kunnat tas fram genom en enkät. Alternativet 

för den inledande studien hade därför varit en mixad metod, som av tidsmässiga skäl inte var 

praktiskt genomförbart.

Ett alternativ för designprocessen hade varit att i ett tidigt skede använda sig av en fokusgrupp 

bestående av medlemmar av LinTek eller studenter som besökt LinTek Näringslivs event. Dessa 

hade kunnat ge mer detaljerade svar kring vilket koncept de fann mest tilltalande och främst kop-

plade till näringsliv, eftersom det i enkäten fanns en del tveksamma svar till lygplanets koppling. 
Fokusgruppen blev istället samma representanter från LinTek som deltagit i intervjuerna, vilket 

skulle kunna ses som negativt i och med att de redan skulle ha kunnat bildat en egen uppfattning 

kring hur de ville att logotypen skulle se ut utifrån tidigare diskussioner. Detta kan vara en anled-

ning till varför samtliga enhälligt såg logotypen med papperslygplanet som sin favorit, eftersom 
tanken om att använda den symbolen hade uppkommit under de inledande intervjuerna. Å andra 

sidan var det viktigt att LinTek själva var nöjda med resultatet och att designa en logotyp som de 

inte ick ge kommentarer på eller bidra till var inte aktuellt.
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7.3 Värdering och resultat

För att dra säkrare slutsatser kring studiens syfte hade det varit en fördel att ha fått in ler svar från 
respondenter som hade deltagit i LinTek Näringslivs event. Ett sätt att göra det på hade varit att 

försöka distribuera enkäten i samband med dessa event i LinTek Näringslivs monter, dock hade 

detta kanske påverkat svaren på liknande vis som en intervjuefekt - att respondenterna kanske ger 
annorlunda svar beroende på att det kan se ut som att det är LinTek Näringsliv själva som “håller 

i” utvärderingen.

Det hade förmodligen varit möjligt att dra starkare slutsatser även från den uppföljande intervjun 

om den hade hållits vid ett senare tillfälle, när utskottet hade haft möjlighet att diskutera internt 

om de tyckte att den nya logotypen hade påverkat medvetenheten. På grund av tidsbegränsningar i 

arbetet var detta inte möjligt denna gång.

Frågan i enkäten kring huruvida två element såg ut att höra samman kan uppfattas som ledande 

och kunde möjligtvis ha utformats annorlunda. Dock var resonemanget att detta var en fråga 

som författaren ville få ut direkt information om och beslutet togs att ställa den frågan direkt till 

respondenterna för att ha ett omisskännligt resultat inför analysen som inte var upp till författaren 

att själv tolka. Enkäten i sig kunde även ha kortats ner och relekterats över ännu en gång innan 
den skickades ut till respondenterna, då ett par frågor senare togs bort från värderingen eftersom 

de inte tillförde något till resultatet.
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8. Vidare studier
Det hade varit intressant att undersöka hur en logotyp hade kunnat utformas utifrån färre design-

begränsningar, exempelvis att kunna bestämma ett annat färgschema och se hur det skulle påverka 

resultatet. Det hade också varit intressant att göra ännu en värdering efter en längre period, för att 

undersöka huruvida LinTek Näringsliv har kunnat införliva sina värden i logotypen och kunnat 

öka sin medvetenhet hos målgruppen genom detta arbete.

Då LARM och LinTek Näringsliv använder samma färgschema, och då varumärkesfärger är ett av 

kraftfullaste varumärkeselementen, skulle det vara relevant att studera mer i detalj hur varumärken 

med samma eller liknande färgscheman arbetar för att särskilja sig från varandra. Detta är något 

som det inte fanns utrymme för i denna studie.

Denna studie har undersökt ett mindre varumärke i en starkt avgränsad nisch, och en studie av 

denna omfattning är inte nog för att bekräfta huruvida teorierna är generellt applicerbara, utan 

detta kräver vidare, mer djupgående studier för att ta reda på. Exempelvis hade det varit intressant 

att studera huruvida den designprocess och de slutsatser som framkommer i denna studie är 

applicerbara i andra “genrer” av varumärken, inom studentvärlden och utanför, som inte endast 

berör näringsliv. Det hade även varit intressant att undersöka om samma principer gäller för större 

varumärken, eller utanför Sveriges gränser. Med lera och mer omfattande studier hade detta 
kunnat tas reda på.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuformulär för LinTeks näringslivsansvariga

Berätta om din roll på LinTek.

Fråga 1: Beskriv vad LinTek Näringsliv arbetar med.

Fråga 2: Varför finns LinTek Näringsliv?

Fråga 3: Vad anser du är LinTek Näringslivs främsta syfte?

Fråga 4: Vilken är LinTek Näringslivs målgrupp?

Fråga 5: Hur uppfattar du LinTek Näringslivs synlighet hos målgruppen idag?

Fråga 6: I vilka sammanhang kommer LinTek Näringsliv att synas i framtiden?

Fråga 7: Varför anser du att behöver LinTek Näringsliv behöver en ny logotyp?

Fråga 8: Vad är din framtida vision för LinTek Näringsliv?

Fråga 9: Vad vill du att målgruppen ska tänka och/eller känna när de ser LinTek 
Näringslivs grafiska identitet?

Fråga 10:  Vilka värdeord anser du att LinTek Näringsliv borde arbeta med? Det vill 
säga, vilka ord eller teman ska genomsyra utskottets arbete?

Fråga 11: Finns det någon existerande logotyp eller grafisk profil som du tycker 
skulle passa LinTek Näringsliv? Dvs material att inspireras av. Varför?

Fråga 12: Har du något annat att tillägga angående arbetet med den nya logotypen?
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Bilaga 2 - Intervjuformulär för LinTeks marknadsförings- 
ansvarig

Berätta om din roll på LinTek.

Fråga 1: Hur uppfattar studenterna LinTeks marknadsföring idag?

Fråga 2: Vad är strategierna bakom de olika verksamhetsfärgerna på LinTek?

    Följdfråga: Uppfattar studenterna dessa strategier?

Fråga 3: Vad är LinTeks strategi för undervarumärken? Hur ska de kopplas samman 
med LinTek så att det tydligt syns utåt hur de hör ihop med kåren?

Fråga 4: Vilken är den viktigaste beståndsdelen i LinTeks grafiska profil? (ex färger, 
symboler, loggan, teckensnitt etc)

Fråga 5: Vad ska jag som designer ha i åtanke när jag utvecklar LinTek Näringslivs 
nya logotyp?

Fråga 6: I intervjuer med NA har det framkommit att den vanligaste kommentaren 
från studenterna är att LinTek Näringsliv förväxlas med LARM i dagsläget, då LARM 
använder det cyanfärgade hjärtat flitigt samt syns ofta och länge på campus. I  
följande diskussioner med NA och projektledare för LARM har idén om en egen färg 
till LinTek Näringsliv dykt upp. Hur ställer du som MF dig till detta? Varför?

    Nackdelar med ny färg?

    Fördel med ny färg?

Fråga 7: Har du något annat att tillägga angående arbetet med den nya logotypen?
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Bilaga 3 - Enkätformulär för värdering av logotypen

En logotyp är ett visuellt tecken som spelar en viktig roll i ett företag eller organisations 
kommunikationsstruktur. En logotyp särskiljer ett varumärke från ett annat, är dess signatur, och 
”bygger broar” mellan varumärket och allmänheten. Därmed är ett varumärkes logotyp inte 
endast en grafisk representation, utan ett noga planerat resultat av genomtänkta analyser 
gällande färg, form och symbolik. (Adir et al, 2012) 

Många logotyper tillhör även undervarumärken och behöver i många av dessa fall inte bara vara 
unika i sig själva, utan även ha en visuell koppling till sina ägare.

Denna enkät har som syfte att värdera en sådan logotyp, designad i samband med ett 
examensarbete på Linköpings universitet. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att genomföra. Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna 
kopplas till dig.

Tack för ditt deltagande!

Del 1/6

Är du student vid Linköpings tekniska högskola?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

1. 

Är du medlem i LinTek?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

2. 

Har du någon gång varit på något av LinTek Näringslivs event?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

3. 

Har du någon gång varit på något av LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagars event?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

4. 

Del 2/6

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

1 av 11 2018-05-30 03:08

Har du deltagit i Klimatveckan 2017?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

5. 

Har du deltagit i Startup-dagarna 2017?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

6. 

Har du deltagit i Days of Diversity 2018?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

7. 

Nu kommer ett antal bilder och påståenden att presenteras och du ombeds att värdera dessa 
såsom du finner lämpligt.

Del 3/6

Har du sett denna logotyp på LiU:s campus förut?
Markera endast en oval.

Ja

Nej

8. 

Nu följer ett antal påståenden. Värdera dessa så som du
finner lämpligt.

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Omodern Modern

9. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

2 av 11 2018-05-30 03:08

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Alldaglig Unik

10. 

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Studentikos Seriös

11. 

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Oprofessionell Professionell

12. 

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Svår att känna igen Lätt att känna igen

13. 

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Förutsägbar Innovativ

14. 

Logotypen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tråkig Lekfull

15. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

3 av 11 2018-05-30 03:08

Vad/Vilka ord associerar du till logotypen som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Oseriös

Tydlig

Barnslig

Innovativ

Enkel

LiU

Övrigt:

16. 

Vad/Vilka andra ord associerar du till logotypen som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Klimatsmart

Gemenskap

LinTek

Stilren

Intresseväckande

Ointressant

LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

Övrigt:

17. 

Del 4/6

Nu följer ett antal påståenden. Värdera dessa så som du
finner lämpligt.

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

4 av 11 2018-05-30 03:08
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Symbolen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Alldaglig Unik

18. 

Symbolen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Studentikos Seriös

19. 

Symbolen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Svår att känna igen Lätt att känna igen

20. 

Symbolen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Förutsägbar Innovativ

21. 

Symbolen är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tråkig Lekfull

22. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

5 av 11 2018-05-30 03:08

Vad/Vilka ord associerar du till symbolen? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Flyg

Oseriös

Tydlig

Barnslig

Innovativ

Enkel

LiU

Kantig

Rörelse

Övrigt:

23. 

Vad/Vilka andra ord associerar du till symbolen? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Klimatsmart

Mjuk

Gemenskap

LinTek

Stilren

Intresseväckande

Ointressant

Pigg

LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

Övrigt:

24. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

6 av 11 2018-05-30 03:08

Anser du att dessa symboler "hör ihop"?
Att de passar ihop; att de följer samma tema; att de har en liknande grafisk stil.
Markera endast en oval.

Ja, de är väldigt lika varandra.

Ja, de är lika varandra, men båda har också ett eget uttryck.

Nej, de är väldigt olika varandra.

Övrigt:

25. 

Del 5/6

Nu följer ett antal påståenden om detta färgschema. Värdera
dessa så som du finner lämpligt.

Färgerna är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Alldagliga Unika

26. 

Färgerna är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Studentikosa Seriösa

27. 

Färgerna är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Svåra att känna igen Lätta att känna igen

28. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

7 av 11 2018-05-30 03:08

Färgerna är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tråkiga Lekfulla

29. 

Vad/Vilka ord associerar du till färgerna som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Oseriösa

Tydliga

Barnsliga

Innovativa

Enkla

Intresseväckande

LiU

Övrigt:

30. 

Vad/Vilka andra ord associerar du till färgerna som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Klimatsmarta

Gemenskap

LinTek

Stilrena

Ointressanta

Pigga

LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

Övrigt:

31. 

Del 6/6

Anser du att dessa två teckensnitt "hör ihop"?

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

8 av 11 2018-05-30 03:08
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Markera endast en oval.

Ja, de är väldigt lika varandra.

Ja, de är lika varandra, men båda har också ett eget uttryck.

Nej, de är väldigt olika varandra.

Övrigt:

32. 

Nu följer ett antal påståenden om detta teckensnitt. Värdera
dessa så som du finner lämpligt.

Teckensnittet är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Alldagligt Unikt

33. 

Teckensnittet är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Modernt Omodernt

34. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

9 av 11 2018-05-30 03:08

Teckensnittet är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Svårt att känna igen Lätt att känna igen

35. 

Teckensnittet är...
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tråkigt Lekfullt

36. 

Vad/Vilka ord associerar du till teckensnittet som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Oseriöst

Tydligt

Barnsligt

Professionellt

Enklet

Intresseväckande

LiU

Övrigt:

37. 

Vad/Vilka andra ord associerar du till teckensnittet som helhet? Välj alla som passar.
Markera alla som gäller.

Klimatsmart

Gemenskap

LinTek

Stilrent

Ointressant

LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

Övrigt:

38. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

10 av 11 2018-05-30 03:08

Tillhandahålls av

Har du något övrigt att tillägga angående logotypen, dess färger eller teckensnitt?39. 

Värdering av en logotyp https://docs.google.com/forms/d/1csJtqdXHJKAiuIBNF7ETSPBaFAj...

11 av 11 2018-05-30 03:08


