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ABSTRACT
The purpose of this work is to show how to build a brand and test this with a collection of furniture and furnishing 
products. Our work, with the working title ”Textile Joints - Gone Bananas”, was presented as a collection of furniture 
at the Carl Malmsten graduate exhibition. Upon completion of our thesis we will have developed a basis for our 
brand including a range of images, texts, and press material. Additionally, we have started to work on our graphic 
profile and website. In order to help others who want to start a brand we will describe our process in a book. Our 
ambitions are for this report to be complete in form and content allowing us to publish it within seven months.  
 
To achieve this aim, we have worked in four different ways. First, we conducted a literature review. 
We then interviewed André Hindersson who is working at design agency Silver. We then made 
case studies of five selected brands. With our findings we then designed and manufactured a 
collection of furniture. All this has helped us in formulating what our company stands for and wants. 
 
The result is a foundation for our brand, LarsEk, which we will continue to develop after graduation. We have 
developed a graphic profile including logo, colours, typography, photos, the beginning of a website and a company 
design philosophy. It reads: ”LarsEk design studio works as freelance consultants and sell services in furniture design, 
product design and interior design. It’s all about details”. This statement is our way of communicating LarsEk as a 
whole. For our products we have agreed on a more specific message. They have a personality that makes you 
create emotional ties to them, something that transcends the functional aspects of furniture. We are better than our 
competitors because we can combine optimum performance and construction, with a strong personal connection 
that turns our products into individuals. Our unique selling feature is the attitude ”products are individuals”. ” 
 
We tested our design philosophy through making 5 different pieces of furniture: one table, four chairs, four stools, a 
dresser and a wall-hung cabinet. Every piece of furniture includes pushbuttons or zippers for attaching or connecting 
parts or details. Through the work we have demonstrated the importance of working cohesively with a collection 
and brand that affect one another in a continuous process.
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SAMMANFATTNING
Syftet med det här arbetet var att visa hur ett varumärke kan byggas och att prova detta genom en kollektion 
möbler och inredningsprodukter under arbetsnamnet ”Textila sammanfogningar – Gone Bananas”. Målet var att på 
examensutställningen kunna presentera en kollektion möbler. Vi skulle också vid examensarbetets slut ha utvecklat 
en grund till vårt varumärke i bild och text om oss och vad vi gör. Dessutom skulle vi ha skapat en grund till vår 
grafiska profil och början till en hemsida. För att kunna hjälpa andra som vill starta ett varumärke ville vi att beskriva 
alltsammans i en bok. I målet ingick att texten i denna examensrapport skulle vara så färdig till form och innehåll att 
den efter framläggning med korrigeringar och språkredigering skulle kunna publiceras inom sju månader. 

För att nå målet har vi i stort sett arbetat på fyra olika sätt. Vi har gjort en litteraturstudie, intervjuat André 
Hindersson som arbetar på designbyrån Silver, gjort fallstudier på fem utvalda varumärken samt ritat och tillverkat 
en kollektion möbler. Allt detta har hjälpt oss i arbetet att formulera vad vårt företag är och vill. 

Resultatet är en grund till vårt varumärke med namnet LarsEk, vilket vi kommer fortsätta att utveckla efter examen. 
Vi har tagit fram en grafisk profil innehållande logotyp, färgskala, olika typsnitt, foto, början på en hemsida samt en 
designfilosofi som vi kan förhålla oss till. Den lyder: ” LarsEk designstudio jobbar som frilansande konsulter och säljer 
tjänster inom möbeldesign, produktdesign och inredning. ”Det handlar om detaljer” är vårt sätt att kommunicera 
LarsEk som helhet. För våra produkter har vi enats om ett mer specifikt budskap. De har en personlighet som gör att 
man skapar känslomässiga band till dem, något som överglänser också det funktionella i dem. Vi är bättre än våra 
konkurrenter för att vi kan kombinera en optimal funktion och konstruktion med en stark personlig koppling som gör 
våra produkter till individer. Vår unika säljegenskap är inställningen att ”produkter är individer”.”

Designfilosofin provade vi genom att tillverka 5 olika möbler: ett bord, fyra stolar, fyra pallar, en byrå och ett 
vägghängt skåp. Alla möbler innehåller tryckknappar eller dragkedjor för att fästa eller sammanfoga delar eller 
detaljer. Genom arbetet har vi visat betydelsen av att arbeta växelvis med en kollektion och ett varumärke där det 
ena påverkar det andra i en ständigt pågående process.
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PROLOG
Att välja ämne till examensarbetet är ingen lätt match. Helt plötsligt får man välja helt själv utan ramar vad man ska 
göra i tio veckor under vad man kan tycka är den viktigaste kursen under sina tre år på ett kandidatprogram. Vi 
beslutade oss för att genomföra vårt examensarbete i möbeldesign på Carl Malmsten Furniture Studies tillsammans 
av den enkla anledningen att vi efter vår utbildning vill jobba ihop. Vi tror också att ett arbete av denna storlek blir 
bättre resultatmässigt om man har någon som sitter i samma båt att bolla med och dra alla beslut ett varv till.

Arbetet består av två delar. Dels har vi undersökt varumärkesbyggande strategier med målet att lägga en grund 
för hur vi skulle tänka när vi skapar vår profil till vårt företag både imagemässigt och grafiskt. Dels har vi skapat en 
kollektion möbler som nu finns i skala 1:1 prototyp som handlar om hur vi kan använda textila sammanfogningar 
att fästa detaljer i möbler och inredning. Kollektionen skulle också svara till vår designfilosofi i vårt företag. Under 
tio veckor har vi parallellt jobbat med att sätta ord på vår designfilosofi och ritat och tillverkat 11 stycken möbler. 
Vårt examensarbete har känts som ett kort projekt trots att vi har genomfört många olika delar.  Hela arbetet har 
resulterat i detta bokmanus som vi i ett senare skede avser publicera digitalt på internet eller i fysisk bokform. Vi 
ville skriva om arbetet som en bok för att inte låta stolpiga, erbjuda ett mer inbjudande format och öppna dörrar 
för andra som tänker att de vill skapa ett eget varumärke. Samtidigt tycker vi att friheten i att välja format själva 
var tilltalande. 

Vi vill rikta ett speciellt stort tack till följande personer som har hjälpt oss under projektets gång. Josefine Viklund som 
har hjälpt oss och bistått med stor kunskap och praktisk hjälp vad det gäller den textila biten. Armida Fernandez för 
att hon varit en ängel och matat hungriga fågelungar när de inte kan ordna det på egen hand samtidigt som hon 
spridit positiv energi med sin närvaro. Anton Björsing som gärna lånar ut ett handtag och kommer med användbara 
tips. Ninni Vest och Staffan Näse som hjälpt oss med hemsidan. Leó Johannsson, Johan Knutsson, Hanna Brogård 
och Johanna Asshoff i egenskap av handledare. Mycket gott har kommit ur möten, diskussioner och handledning 
av er. Fotografen Saxin - Tord och Åsa för grymma bilder av LarsEk. André Hindersson på designbyrån Silver för sin 
tid och sina tips. Wasa Sweden för att de delar med sig av tryckknappar. Fredricssons trä för finfint virke. Elmo som 
levererat skinn. AB Sigvard Spångberg för skivmaterial. NUD collection för lampsladdar. Gustav Person och Viktor 
Löfroth som lånat ut sina bilar när vi behövt dem. TACK!

Håll till godo. Det här är bara början.

Heidi och Hanna
Stockholm, 3 juni 2011
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1 FÖRST OCH FRÄMST

Under sista året på Carl Malmsten Furniture Studies möbeldesignutbildning bestämde vi oss för att försöka jobba 
ihop efter examen. För att två personer skall kunna gå ihop under ett varumärke krävs att de siktar mot samma mål 
och vill använda samma medel för att komma dit. När vi ville försöka oss på detta såg vi det som ett suveränt tillfälle 
att som examensarbete undersöka hur två individers idéer och formspråk kan kombineras ihop till ett varumärke - 
LarsEk. Den här boken beskriver hur vi har gått tillväga för att bygga varumärket och en första kollektion inom detta. 
Men vi börjar från början.

BAKGRUND

Det utexamineras en stor mängd designers varje år. För att lyckas krävs hårt och målmedvetet arbete. Vi tror det är 
viktigt för nya designers att våga profilera sig och visa sig tydligt för att kunna synas. Genom att jobba med detta 
i examensarbetet fick vi tillfälle att fundera över hur vi vill framstå när vi skall ut i verkligheten, ut på marknaden. Vi 
tror att det är viktigt att aktivt från första början och sedan kontinuerligt jobba med detta allteftersom man själv och 
branschen utvecklas och förändras.

SYFTE 

Syftet med arbetet är att visa hur ett varumärke kan byggas och att prova detta genom en kollektion möbler och 
inredningsprodukter under arbetsnamnet ”Textila sammanfogningar – Gone Bananas”. 

MÅL

Målet är att på examensutställningen kunna presentera en kollektion möbler. Vi skall också vid examensarbetet slut 
ha utvecklat en grund till vårt varumärke i bild och text om oss och vad vi gör. Dessutom skall vi ha skapat en grund 
till vår grafiska profil och början till en hemsida. För att kunna hjälpa andra som vill starta ett varumärke kommer vi 
att beskriva alltsammans i en bok. I målet ingår också att texten i denna examensrapport skall vara så färdig till 
form och innehåll att den efter framläggning med korrigeringar och språkredigering skall kunna publiceras inom sju 
månader.
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AVGRÄNSINGAR

Vi bestämde oss för att i det här skedet avgränsa arbetet till en kollektion på prototypstadiet. Den kan sedan 
utvecklas i framtiden till något som kan produceras. I vår avslutande del anger vi några sätt att gå vidare. I den 
grafiska profilen kan det ingå en mängd olika delar. I det här skedet bestämde vi oss för att hålla oss till att utarbeta 
en grund för den grafiska profilen, där vi tog fram logotyp, färger och typsnitt. I en förlängning vill vi också att bland 
annat presentationsmallar och ritningsmallar skall ingå. Det ligger i planen för hur projektet fortsätter efter examen. 
Vi ville också presentera en början på en hemsida. Eftersom det är väldigt tidskrävande att skapa en fungerande 
hemsida och det ligger utanför vårt kompetensområde ville vi inom ramen för det här arbetet endast lägga upp 
grund till denna. Att arbeta vidare med hemsidan är också en del som kommer vara aktuell efter avslutat arbete.

METOD

För att nå målet har vi i stort sett arbetat på fyra olika sätt. Vi har gjort en litteraturstudie, intervjuat André 
Hindersson som arbetar på designbyrån Silver, gjort några fallstudier och en kollektion möbler. Allt detta har hjälpt 
oss i arbetet att formulera vad LarsEk är och vill. 

BAKGRUNDSSTUDIER

Litteraturstudien gav oss teorierna och tänket bakom att bygga varumärken. Med hjälp av litteraturen kunde 
vi avgöra vad som var viktigt att titta på då vi gjorde våra fallstudier och vi lärde oss mer om grunderna för 
varumärkesbyggnad. Vi valde litteratur där vi kunde hitta teorier och praktiska tips på hur man skall tänka då man 
börjar bygga ett varumärke. 

Intervjun gjorde vi sedan för att se om arbetet i praktiken skiljer sig från teorierna och vad de som praktiserar 
ansåg är det viktigaste att tänka på då man skall bygga ett nytt varumärke. Vi genomförde den på plats på 
designbyrån och utgick ifrån en mängd frågor som vi själva kunde ha hjälp av att ha svar på, väldigt konkret. 

För att få en bild av hur andra profilerar sig och få tydliga exempel på vad vi tycker är bra men också dåligt, 
tittade vi närmare på några varumärken. Vi valde ut varumärken som vi tyckte hade lyckats väldigt bra i sina olika 
branscher och ett som vi tyckte hade lyckats mindre bra. De utvalda varumärkena var Granit, Hemtex, Marimekko, 
Saltå Kvarn och Form Us With Love. Utifrån det vi i litteratur och intervju kommit fram till är viktigt med ett varumärke 
gjorde vi upp några punkter att gå igenom för var och en av de olika varumärkena.  För att hitta svaren besökte vi 
deras hemsida och i viss mån butiker. Vi studerade produkter, loggor och texter. Vi analyserade sedan utifrån oss 
själva hur väl de hade lyckats med de olika punkterna. Vi gjorde ett aktivt val att inte kontakta företagen och göra 
intervjuer då vi inte ville bli påverkade av vad de menade att de står för. Dessutom ville vi inte hamna i en situation 
där vi inte skulle kunna skriva det vi tyckte att varumärkena utstrålade, om det gick emot något de sagt att de står 
för. Vi ansåg det bättre att från ett utifrånperspektiv registrera vilket intryck man faktiskt får.
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PRAKTISKT ARBETE

När vi satte ord på vad LarsEk är och vill utgick vi från allt vi lärt oss genom de här undersökningarna och från 
utvalda frågor i Roth & Nilssons bok “Skapa ditt varumärke”. Vi valde de frågor som vi tyckte var relevanta för oss 
i vår bransch och i det läge av processen med att bygga varumärket vi befinner oss just nu. För att lättare kunna 
svara på dessa frågor utvecklade vi också ett eget system för att ta reda på vad LarsEk gillar och inte gillar genom 
att göra konstateranden och se om vi båda var överens om att det stämde in på LarsEks image. 

Och genom att göra en kollektion kunde vi sedan sätta de sista detaljerna på plats, finslipa formspråket och 
testa om kollektionen höll gentemot det LarsEk skulle stå för. För att välja vilka textila sammanfogningstekniker vi 
ville använda oss av började vi med att genomföra en brainstorming tillsammans med en möbelstapetserare och 
designer. Vi tittade på en mängd olika sömmar och listade upp alla andra sätt att sammanfoga textilier vi kunde 
komma på. Sedan sållade vi i dessa tills de tre mest intressanta teknikerna fanns kvar. Vi gjorde på motsvarande sätt 
en lista på olika material vi kunde använda och sorterade bland dessa tills vi hade ett fåtal kvar. Vi gjorde tester 
på hur dessa kunde användas och började sedan skissa på kollektionen. Vi bestämde oss för att tillverka sex olika 
varianter av möbler, av vilka fem visades på utställningen. Skissprocessen genomförde vi delvis på papper men till 
största del i form av att bygga mockups i full skala. När möblerna var klara i detalj ritade vi upp dem i Solid Works 
och gjorde kapnotor och arbetsplanering för att kunna tillverka effektivt. Därefter färdigställde vi prototyperna i en 
intensiv snickeriperiod.

ARBETSFÖRDELNING

Under examensarbetets gång har vi inte haft några uttalade roller för vem som gör vad. I stort sätt har vi arbetat 
så att vi har listat upp det som behöver göras vid ett visst tillfälle och sedan har vi tagit tag i varsin del. Det finns 
inget system för vilka ansvarsområden som har varit den enas eller andras. Vi har visserligen delat upp uppgifterna 
mellan oss under arbetet för att effektivisera, men det finns inget uttalat system för vilka uppgifter som föll på vem 
Det har fungerat väldigt bra att arbeta enligt det här systemet, vilket vi tror beror på att vi har liknande bakgrund 
och färdigheter inom branschen. 
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2 OM ATT BYGGA VARUMÄRKE
Vi kommer i det här avsnittet beskriva några olika teorier och annat som är viktigt att tänka på då man bygger 
varumärken. För att få en bakgrund till dessa börjar vi med att berätta varför det är viktigt att satsa på varumärket 
och lite historia om varumärken.  Vi berättar också om en intervju vi gjort med André Hindersson på designbyrån 
Silver och ser om det han tycker är viktigt stämmer överens med det teorierna säger, eller om det är andra saker 
som räknas i verkligheten. Därefter tittar vi på några olika varumärken och analyserar hur de ser ut och hur väl vi 
tycker att de lyckats med att bygga sitt varumärke. Och slutligen berättar vi hur vi har gått tillväga för att bygga upp 
vårt eget varumärke.

HUR GÖR MAN DÅ? 

Det finns förstås en mängd forskning och teorier att läsa om inom området, men vi har valt att ta upp några teorier 
som vi tyckte var intressanta och vi kunde lära oss av. Dessa är Brand Equity, Upplevelse av pris, kvalitet och värde,  
Brand Identity Prism och Positionering.

DEFINITION AV BEGREPPEN VARUMÄRKE OCH LOGOTYP

Enligt Nationalencyklopedin (NE) (www.ne.se) är ett varumärke ”det som kännetecknar ett företag, en organisation, 
en vara eller en tjänst. Dels är det den bild eller uppfattning som omgivningen har av dessa. Dels är det ett fysiskt 
kännetecken som skiljer ett företags varor och tjänster från andra. Bilden av exempelvis ett företag bygger på 
hur kunder och andra uppfattar företaget och dess produkter. Det bygger även på hur anställda uppträder, på 
marknadsföring med mera. Denna typ av varumärke kallas på engelska för brand.”

Enligt Melin kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, 
samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen 
kan särskilja varor som tillhandahålls i en närings verksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. (Melin, 1999 
s. 29) 

Logga är något vi också kommer att tala om en hel del i arbetet. NE beskriver logotyp på följande sätt: ”Symbolen 
eller kännetecknet för en vara eller ett företag kan vara ett ordmärke, till exempel Coca-Cola®. Det kan också vara 
en logotyp, det vill säga ett märke med en symbol och text. Även en unik form på en vara eller en förpackning kan 
vara ett varumärke. Symbolen, namnet och formen är olika sätt att förmedla en bild av företaget och produkten och 
göra den tydligare för omgivningen. Det kan vara en bild som för tankarna till exempelvis lyx, fart och fläkt, trygghet 
eller miljömedvetenhet.” (www.ne.se)
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VARUMÄRKETS GRUND

I dagsläget blir företag mer och mer medvetna om att de måste jobba med sitt varumärke och redogöra för 
vad varumärket står för i grunden och ställa sig mot det och deras identitet. Frans Melin skriver att för att kunna 
bygga upp starka varumärken krävs att märkesinnehavaren kan besvara den grundläggande frågan: Hur kan 
ett varumärke utvecklas till ett konkurrensmedel? Detta är en frågeställning som bör vara central och närvarande 
genom hela processen.

Ett varumärke är ett löfte. Det är viktigt att ge annorlunda löften än resten i branschen, att vara innovativ. Genom 
att sticka ut blir man ihågkommen. ”Är alla andra enfärgade är det bra att vara prickig.” Något så enkelt som att 
ha loggan i en annan färg än alla andra i branschen kan vara det som gör att du blir ihågkommen och bidrar till 
framgång med ditt varumärke. (Carlén & von Essen, 2010 s. 28) Det här tycker vi blir väldigt tydligt då vi tittar på 
baksidan till Carlén & von Essen bok där vi ser författarbilder på dem båda. Bilderna känns väldigt otypiska för 
författare. En typisk författarbild för oss är ett ganska neutralt porträtt med svarta eller diskreta färger och kläder 
och ett seriöst uttryck. Eventuellt fotat i en skrivarmiljö eller på en personlig plats. På de här bilderna tycker vi att 
både kläderna, minerna och sättet det är fotograferat på mest känns som en affisch för ett dansband: kanske 
”Carlén-Essenz”. Bilderna har gjort att vi i alla fall inte kommer att glömma dessa författare och den här boken. 
Kan det vara vad de ville uppnå?

 
Figur 1.  Anders Sundelin och Håkan Nesser i vad vi tycker är 
typiska författarporträtt.

Figur 2. Lars Carlén och Richard 
von Essen i författarporträtt som för 
tankarna till dansbandsvärlden.
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LITE HISTORIA OM VARUMÄRKNING

Man vet inte säkert hur märkning av olika varor och produkter uppstått men det finns en teori om att det finns ett 
grundläggande behov hos oss att visa olika föremåls tillhörighet. Det är oklart när äganderätt till enskild egendom 
infördes juridiskt sett och man vet därför inte när det här med varumärkning började. Det sättet vi använder 
varumärken idag skiljer sig mycket från hur man använde märkning från början. (Melin, 1999 s. 21)

Den första historiskt bevisade märkningen är brännmärkning av boskap. Man har hittat egyptiska väggmålningar 
och grottmålningar från Europa som visar på brännmärkning av djur. Ordet “brand” är det engelska ordet för 
varumärke. Brandr är fornnodiska och där finns kopplingen mellan dåtidens märkning och nutidens varumärke. Det 
har hittats tidig märkning av lerkärl från antikens rom och Grekland med krukmakarens namn på handtagen. Detta 
var tekniskt enkelt med lertekniken. Annan tidig märkning som påträffats är märkning på egyptiska byggnader från 
4000 f kr. Märkningen fanns på stenblocken med märket för stenbrottet där blocken kom ifrån. Anledningen var 
att man skulle kunna se vem som gjort arbetet och få ersättning. (Melin, 1999 s. 21)

I medelhavsområdet under seklen kring vår tideräknings början började varor färdas långväga. Det blev en 
kraftig expansion av handel och det traditionella sättet att köpa och sälja förändrades. Kundernas kontakt med 
hantverkaren uteblev. För att visa varornas ursprung började man medvetet att märka t ex romerska oljelampor av 
lergods för att kunder på avlägsen plats krävde att få veta vem som tillverkat produkten. Genom märkningen kunde 
de beställa från de hantverkare de hört talas som, handlat av förut och försäkra sig om att de fick god kvalitet. 
Under 1300-talet använde sig pappersfabrikanter i Frankrike och Italien av vattenmärken som utsmyckning för att 
identifiera sina alster. Allt eftersom började loggan eller bilden fungera som deras varumärke. Runt senmedeltiden 
började även konstnärer allt mer signera sina verk. Boktryckarkonsten använde sig av sin egna speciella märkning 
så kallad kolofoner. Denna ursprungsmärkning finns fortfarande idag och är ett lagstadgat krav. Under 1500- 
och 1600-talen använde sig hantverksskråna av stämpling för att garantera kunden att produkten var av hög 
kvalitet. Under denna tid började även guld- och silversmeder signera sina arbeten. (Melin, 1999 s. 23) Enligt Johan 
Knutsson upphörde stämplingstvånget först med skråväsendets avskaffande vid 1800-talets mitt men har sedan 
ändå levt kvar inom hantverket (Johan Knutsson, 2011).

BRAND EQUITY - VARUMÄRKESKUNSKAP

Tony Apéria beskriver att Brand Equity eller varumärkeskunskap visar den del av företagets eget kapital som 
kommer från varumärket samt från varumärkets namn och symboler. Det kan delas in i fyra olika underkategorier: 
1) märkeskännedom, 2) märkeslojalitet, 3) kundupplevd kvalitet och 4) varumärkets övriga associationer. Utifrån 
Apérias resonemang (s. 46-58) beskriver vi här kort vad varje kategori handlar om. 



Märkeslojalitet bygger på att man för att kunna säkra sin position på marknaden behöver man ha lojala konsumenter. 
Har man det minskar risken för kundpåverkan från konkurrenterna, då de inte vill lägga onödiga resurser på kunder 
som är alltför svåra att vinna över. Märkeslojaliteten påverkas också av de andra dimensionerna, kännedom, kvalitet 
och associationer. Har man märkeslojalitet kan marknadsföringskostnader minska, nya kunder får förtroende för 
varumärket och producenten får en hävstångseffekt mot handeln.

Märkeskännedom innebär att konsumenterna ofta köper ett välkänt märke för de känner sig trygga med det. Det 
är viktigt av fyra anledningar. För det första är det en nödvändig bas för att kunna kommunicera vilka attribut som 
är associerade till varumärket. För det andra skapar igenkänning en relation mellan företaget och konsumenten. Det 
tredje är att igenkänning ger köparen en association om att varumärket är bra, eftersom det är välkänt. Det sista 
är att konsumenten väljer mellan de märken som är bland de spontant associerade. Värdet av märkeskännedom 
ökar med tiden. Ju mer märket används och exponeras av konsumenten, desto starkare blir det.

Kundupplevd kvalitet är en mycket viktig faktor. Det är den enda associationen som direkt kan kopplas till finansiella 
resultat. Det är också ofta kopplat till andra aspekter av hur man upplever ett varumärke. Till exempel är det viktigt 
vid produktlanseringar, då den upplevda kvaliteten är avgörande för återköp, och lojala kunder endast fås genom 
hög återköpsgrad. Delar som bygger upp den kundupplevda kvaliteten är bland annat pris, varumärke och mängd 
reklaminvestering.

Varumärkets associationer är något som direkt eller indirekt kopplas till konsumenternas minne. De skapar värde 
för varumärket genom att de:

•	 hjälper konsumenten att förstå information
•	 ger konsumenterna skäl att köpa 
•	 skapar positiva känslor och attityder mot varumärket
•	 differentierar varumärket
•	 underlättar märkesutvidgningar

Associationerna bygger upp varumärkets image eller attityd. Denna är i sin tur viktig eftersom det är den som är basen 
för vilket varumärke konsumenten väljer. Associationerna består av produktrelaterade och icke produktrelaterade 
attribut, funktionella, känslomässiga och symboliska fördelar samt en sammanfattande varumärkesattityd. 

UPPLEVELSE AV PRIS, KVALITET OCH VÄRDE

Nedan presenterar vi utifrån Apérias bok (s. 59-67) en modell som visar samband mellan pris kvalitet och upplevt 
värde. Attribut som signalerar kvalitet kan delas in i inneboende signaler och utvärtes signaler. Inneboende signaler 
är sådant som är fysiskt kopplat till produkten och som inte kan förändras utan att upplevelsen av produkten 
förändras. På en dryck kan detta vara smak eller färg till exempel. Utvärtes signaler är relaterade till produkten 
utan att för den skull vara en del av den. Det kan vara pris, varumärke och nivå av reklaminvesteringar. Då 
dessa tre inte är produktspecifika kan de i motsats till de inneboende signalerna ses som generella indikatorer på 
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kvalitet. Om priset är det enda konsumenten vet om produkten kopplas det ofta direkt till kvalitetsnivå, särskilt när 
konsumenten inte är bekant med varumärket. 

När det kommer till priset kan man konstatera att konsumenter inte alltid minns det faktiska priser, utan istället kodar 
priset på ett sätt som är meningsfullt för dem, till exempel bara om det är högt eller lågt. Det är också andra 
faktorer som spelar in i upplevelsen av priset, som att det är olika i olika butiker, eller hur lätt eller svårt det är att 
få tag i en produkt. Om det är svårt att hitta en produkt kan priset uppfattas som högre därför att kunden tvingas 
lägga tid på sökandet. När det gäller relationen mellan pris och kvalitet kan man sammanfattat säga att pris är 
den viktigaste utvärtes signalen för att signalera kvalitet. Men det finns också andra aspekter, såsom ytterligare 
information. Det kan till exempel vara varumärkets namn, inneboende signaler eller nivå på reklaminvestering. 
Det kan också vara kundens individuella kompetens, det vill säga signaler som priskännedom eller förmåga att 
upptäcka kvalitetsskillnader. 

Värdet på en produkt kan också beskrivas på olika sätt. Det kan var ett lågt pris, eller det som konsumenten söker 
i en produkt. Det kan också vara den kvalitet som konsumenten får för det pris hon betalar eller det konsumenten 
får för det hon ger. Det kan sägas vara en trade-off mellan ”ge” och ”få”-komponenter. Det man får varierar och 
kan till exempel vara volym, hög kvalitet eller bekvämlighet. Det man ger kan också variera. En del fokuserar bara 
på det faktiska priset medan andra räknar in tid och ansträngning som inköpet innebär. 

För att förstå varumärkets kvalitet och värde är det bra att minska gapet mellan den objetiva och den upplevda 
kvaliteten genom att undersöka kvalitet ur konsumentens synvinkel. Man skall också identifiera de viktigaste 
inneboende och utvärtes signalerna och vara medveten om att konsumenternas upplevelse av kvalitet förändras 
över tid. Man bör också förstå hur konsumenten upplever och avkodar priset, till exempel kan reducerad tid, 
ansträngning och sökkostnad öka värdet av en produkt genom att minska den upplevda totalkostnaden. Slutligen 
bör man vara medveten om att det finns flera vägar att addera värde i produkter och tjänster, exempelvis att 
minska upplevelsen av att man måste ge något för att få något.

VARUMÄRKETS IDENTITET – BRAND IDENTITY PRISM

Följande avsnitt om varumärkets identitet bygger på Tony Apérias resonemang (Apéria, 2001 s. 69-72 samt 329). 
I de fall där informationen kommer från andra källor eller är våra egna tankar skriver vi ut det.

Enligt Melin (1999, s. 85) kan man säga att skillnaden mellan ett varumärkes identitet och dess image är att identitet 
är vad varumärkesinnehavaren vill att märkesprodukten skall stå för medan image handlar om hur konsumenterna 
uppfattar densamma. Medan Brand Equity bygger på att konsumenterna uppfattar varumärkets image oberoende 
av företagets egen identitet, menar man i teorin Brand Identity Prism att varumärkets identitet måste föregå deras 
image. Det betyder att vi måste förstå vad varumärket är, varför det existerar, dess mission, vision och värderingar. 
För att ta reda på detta kan man använda en modell med ett prisma med varumärkets sex fasetter. Tillsammans ger 
det en fullständig bild av hur företaget vill att målgruppen skall uppfatta varumärkets identitet. Nedan beskriver vi 
de sex beståndsdelarna i prismat: Fysik, personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild. 
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Fysik är basen i ett varumärke. Sådant som beskrivs här är till exempel kärnvärdena, vad man erbjuder, vilka 
tjänster man säljer, tillgänglighet och utseende. 

Personlighet handlar om att ge varumärket en karaktär. Man kan ge varumärket en talesman, en stjärna eller ett 
djur. Enligt Carlén och von Essen (s. 52-53) är det bättre att skapa en fantasifigur istället för en verklig person att 
associera varumärket med. De har fördelarna att de aldrig gör något skandalöst, den går att äga och kontrollera, 
den åldras aldrig, man kan skräddarsy den fysika formen och den kan klonas.

Kultur är nästa fasett av identiteten. Varje varumärke har en kultur som produkterna härstammar från. Produkterna 
är ett förkroppsligande av denna. Vi tolkar detta som den ideologi varumärket står för, vilka kärnvärden det har 
och vilka känslor man vill väcka hos kunden.

Relationer är en annan del av ett varumärke. Det betyder att varumärket ofta erbjuder något slags utbyte mellan 
personer. Vi tolkar det som den relation varumärket har till sina kunder eller konsumenter. Hur man beter sig 
vid en personlig kontakt eller vilken uppfattning konsumenten och konkurrenter har av varumärkets relationer till 
omvärlden.

Reflektion handlar om att ett varumärke reflekterar kundens image och är en sorts identifikation. Ofta kan folk 
svara på vilken slags person som är innehavare av ett visst varumärke. Fasetten speglar inte målgruppen utan den 
imaginära målgruppen. Ofta används varumärken av konsumenter för att visa deras egen identitet. Till exempel 
kan man se Coca Cola, vars reflektion är unga människor. Men också äldre dricker Coca Cola, något som i vissa 
fall kan förklaras av att de vill identifiera sig med de yngres värderingar.

Självbild syftar på kundens självbild. Det handlar om att kunden genom sin attityd till ett visst varumärke skapar en 
”inre relation till sig själv”.

Fysik, relationer och reflektion är de mest synliga fasetterna som är lätta att finna via traditionella undersökningar. 
Personlighet, kultur och självbild är mer osynliga.

POSITIONERING

Målsättningen med att positionera sitt varumärke är enligt Al Ries och Jack Trout som populariserade 
positioneringsbegreppet, att innehavaren av varumärket skall positionera produkten i konsumenternas medvetande. 
På det här sättet vill man i förlängningen skapa märkeslojalitet, vilket i sin tur leder till att man ger produkten plats 
på marknaden. (Melin, 1999 s. 96-97) Man bör inte blanda ihop image med position. Image kan man diskutera 
helt utan att referera till andra märkesprodukter, medan position alltid handlar om varumärket i förhållande till 
andra märkesprodukter. 
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Positionering har en framträdande roll inom marknadsföring. Grunden i positionering är att utifrån målgruppen 
hitta en position som på något vis är attraktiv i konsumenternas medvetande. Tricket för att lyckas är att vara 
först med att hitta och muta in en viss position och att denna bara kan förknippas med ditt varumärke. Genom 
att vara först kan man välja den attraktivaste positionen på marknaden och man har en chans att bli förknippad 
med kategorin. Men det finns också goda chanser att positionera sig som efterföljare, genom tre olika strategier: 
genom att identifiera en ny position, genom att utveckla en befintlig position eller genom att depositionera en 
konkurrent. Det första kan innebära att hitta en ny position som kan vara intressant och relevant för konsumenten 
inom samma bransch. Det andra kan vara att tydligt använda sig av den som innehar den ledande positionen i sin 
marknadsföring. Ett exempel på detta är Avis som utgick från Hertz ledande ställning och hävdade ”Wé re number 
two. We try harder”.  Det tredje kan vara att hitta svagheter hos konkurrenter och använda dessa för att visa att 
varumärket är bättre. 

För att utveckla ett konkurrenskraftigt positioneringskoncept är det viktigt att gör en positioneringsanalys. Det 
innebär att hitta de konkurrerande produkternas positioner som sedan illustreras i kartor utifrån relevanta variabler, 
till exempel pris och kvalitet. Genom att studera dessa kan man upptäcka attraktiva positioner som ingen annan 
intagit. För att lyckas måste också den position företaget vill ha vara möjlig att uppnå, genom att den grundar sig 
i företagets konkurrensfördelar. Det är därför viktigt att hitta märkesproduktens kärnvärde, som skall vara grunden 
för positioneringsprincipen. Målet är att kärnvärdet skall innehålla någon slags attraktivt och relevant mervärde. 
Detta kan vara både funktionellt och emotionellt och beror också på priset. Därför är priset också en viktig 
positioneringsvariabel. (Melin, 1999 s. 96-101)

EN EXPERT BERÄTTAR 

Genom en intervju på en reklambyrå ville vi se vilka variabler som ansågs viktiga i det praktiska arbetet med att 
bygga varumärken. Vi ville veta mer om hur de på reklambyrån Silver arbetade och vad de som jobbar med det 
här regelbundet tycker är viktigt att tänka på. På det här sättet ville vi se hur arbetet med byggandet av varumärken 
kan gå till i verkligheten. Vi formulerade ett antal frågor vi kunde ha praktisk nytta av att få svar på. Nedan följer 
intervjun med André Hindersson, nedan förkortat AH, på designbyrån Silver i Stockholm:

Berätta om vad ni jobbar med på Silver. Vilka olika delar?
AH: På Silver arbetar vi med två olika delar. Dels med förpackningar, alltså den grafiska formgivningen, dels med 
varumärkesidentitet. Vi hjälper företag hur de kan se ut. Mycket sker digitalt nuförtiden så något som vi på Silver 
fokuserar på är att kombinera ihop identiteten så den fungerar både digitalt och fysiskt. Något som vi också jobbar 
med är en sorts servicedesign som just nu är i ett tidigt stadium men kommer mer och mer. Servicedesign är en 
tjänst som hjälper företag att öka kvaliteten eller upplevelsen av deras vara eller tjänst hos dennes kund. 
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Hur jobbar ni med att bygga upp varumärken?
AH: Silver är en designbyrå. Vi jobbar med värderingar eller värderingsord. Vad gäller Silver så är våra ord 
ambition, förtroende och överraskning. Genom ambitiöst arbete bygger vi upp ett förtroende mot kunden och 
genom att alltid överraska kunden får de ett långvarigt förhållande som alltid är målet. För att alla på kontoret 
skulle vara ense och förstå vad vi på Silver står för genomförde vi en brainstorm. Alla på kontoret fick ge sin åsikt 
om vad orden betydde för dem och ur det kom en förklaring på värdeorden som ibland kan låta som tomma 
ord. Vad som är viktigt är att man sedan måste kunna bevisa sig inför sina värderingar. Silver kommer gärna in i 
processen prebrief, det vill säga innan brief. Där har vi möjlighet att göra marknadsundersökningar mm. Att ta reda 
på vad kundens kunder vet om kunden är viktigt och intressant. Till exempel försäkringbolag över lag känns ganska 
identitetslösa. Är det enkelt att se skillnad på försäkringsbolag? Sedan formar kunden en brief på vad de vill ha 
och Silver presenterar sina förslag. Idépresentationen innehåller kanske fem spår som vi diskuterar med kunden och 
går vidare med ett eller två av förslagen.

Vad vill ni veta om företaget som ni skapar varumärket åt? 
Vilka frågor ställer ni till företaget?
AH: Det viktigaste för oss är att kunden vet vad de står för. Varför gör de det de gör? Vet ni till exempel om ni är 
en designbyrå eller en designstudio, eller en designduo, kontor osv?

Jobbar ni olika beroende på vilket bransch det gäller?
AH: Nej. Processen är detsamma oavsett vilken bransch det gäller. 

Ser det olika ut beroende på storleken på företaget?
AH: Nej i stort sätt inte. Processen är lika vid stort eller litet företag. Däremot jobbar vi mer eller mindre beroende på 
budget. Vid mindre budget utförs projektet snabbare och på kortare tid medan vid större budget kanske projektet 
blir mer djupgående. Kvaliteten vill vi dock alltid ska vara desamma. Hög.

Vad tycker ni är det viktigaste för oss att börja med? Vad är prioritet ett?
AH: Något som ni måste tänka på, förutom att veta vad ni står för och vilka ni är, är vilket position i branschen ni 
har. Vilken är er specialitet? Vad är de som skiljer er från andra? Ni måste hitta er egen position. Risifrutti som Silver 
har jobbar med säger att de är ett aktivt mellanmål. Inte bara ett mellanmål. De positionerar sig som ett snabbt 
mellanmål för alla tidpunkter på dagen. Annat som ni borde tänka på är att det gärna får vara en story runt och 
varför ni startar företag eller varför ni gör produkter. Björkenberg har tagit fram en parfym med doft av skogen. 
Storyn bakom det är att två gubbar var ute och gick en skogsrunda och kände den härliga lukten från skog och 
mark. De tänkte: kan man inte ta till vara denna fantastiska doft och sälja den på flaska? Sedan utvecklade de en 
egen parfym. Det är ett sätt att använda sin story. För er kan det vara så enkelt som att ett + ett blir tre. Det vill säga 
mötet mellan er, att ni tänker lika räcker som en story. 
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Vilka medier och kanaler är bra att sikta in oss på? (vilken typ av tidningar, internet-bloggar, hemsidor, Facebook, 
mm)
AH: Alla medier är bra att synas i och jag tycker inte man ska underestimera Facebook. Just nu sker mycket 
diskussion om form och design på internetbloggar och en bra idé är nog att hålla sig väl med och visa sig genom 
populära designbloggar. Vad gäller tidningar kan det vara bra att ligga på genom att skicka en text om oss och 
bilder när till exempel en utställning är på gång. Skriver man en bra pressrelease som kan klistras direkt in i tidningen 
blir det mindre jobb för redaktören och chansen blir större att man får komma med.

Är all publicitet bra publicitet eller gäller det att synas i rätt sammanhang?
AH: Det är klart att det är bra med publicitet. Det finns två olika ingångar. Dels visuell publicitet, att personligen 
synas i branschen. Gå på tillställningar som branschdagar och invigningar och fester mm. Dels intellektuell publicitet. 
Med det menar jag att skriva insändare i stora tidningar av alla slag eller hålla föreläsningar, vilket kan vara svårt 
för er som nystartat företag. Där kan kanske Forms Pecha Kucha vara en god idé. 

När man gör en logga, finns det några viktiga tumregler att tänka på?
AH: Det finns inga tumregler att hålla sig till vad gäller logga men vad man kan tänka på är att det ska vara enkel. 
Om det är så att ni ska göra er logga själva ska ni försöka hålla er till enklas möjliga då kan vara så att ni kanske 
behöver göra om den vid ett senare tillfälle och då inte har fastnat i något allt för invecklat. Däremot kan man göra 
enkelt men med en liten twist. Han tar som exempel att en bokstav har hamnat på sniskan (H&H lägger till: vilket 
vi redan haft uppe som förslag). Loggan ska vara funktionell och det är inte helt fel att använda namnet i loggan. 
Känner vi att vi vill ta hjälp av någon annan så är ett tips att surfa in på Kolla.se. Kolla! är en jurybedömd tävling för 
illustratörer, grafiska formgivare, Art Directors, regissörer och animatörer som jobbar med visuell kommunikation i 
olika media, tryckta likväl som digitala. Kolla! vill i huvudsak visa och diskutera svensk illustration, grafisk design och 
rörlig bild av idag. Kolla! sätter form och kreatörer i fokus. Där kanske ni kan hitta någon frilansare som kan hjälpa 
oss. Att alltid vara ödmjuk ökar chanserna att andra vill hjälpa till eller samarbeta.

Hur viktigt är det att aktivt jobba med sitt varumärke?
AH: Det är viktigt att vara uppdaterad och att man svarar till sina värdeord som man förhoppningsvis har fastställt.

Bör man ha en slogan? Skall den vara kopplad till det man gör?
AH: Det kan vara bra med slogan. Något kort. Den behöver nödvändigtvis inte vara kopplad till det vi gör men 
kanske kan det ha sina fördelar.

Hur mycket ska man specialisera sig? Är det bättre att berätta det man är bäst på först och sedan utveckla och 
bredda än att erbjuda många tjänster från början? 
AH: Det kan nog vara bra att specialisera sig men ett så nystartat företag som ni borde först och främst hitta vilka 
ni är och vad ni står för. När man har blivit lite mer gammal i gemet kan man börja trycka på sin specialitet. 
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Att prata med André Hindersson på Silver var givande. Det var intressant att få höra hur det faktiskt går till ute i 
verkliga livet kontra vad vi har läst oss till i litteraturen. Många av svaren var ganska väntade men det var skönt 
att få bekräftat vad vi trodde om vissa delar. På frågan om de jobbar olika när det gäller olika branscher svarar 
han nej. Det var kanske inte svaret vi hade väntat oss på den frågan men det är klart, det går att likna med hur 
vår process fungerar. Vår designprocess fungerar att använda på annat än möbler. Det är fortfarande samma 
tankesätt. Intervjun fick oss också att faktiskt fundera på om vi är en designbyrå, kontor, studio eller duo. Det mest 
genomgående var hans uppfattning om hur han tyckte vi skulle tänka för att nå ut på ett så ärligt sätt som möjligt 
eller det sättet som vi vill att kunder ska uppfatta oss. Intervjun befäste vikten av att veta Vad vi gör och Varför vi 
gör det. 

NÅGRA SOM LYCKATS – OLIKA BRA

För att få lite mer koll på hur andra profilerar sig och få tydliga exempel på vad vi tycker är bra och dåligt tittade vi 
närmare på några varumärken. Vi valde ut varumärken som vi tyckte hade lyckats väldigt bra i sina olika branscher 
och ett som vi tyckte hade lyckats mindre bra. Metoden vi använde oss av var att utifrån litteraturen formulera ett 
antal frågor. Dessa sökte vi svar på genom att titta på deras hemsida, produkter, loggor, texter och i viss mån 
butiker. Nu följer en kort beskrivning av ett antal viktiga aspekter att tänka på när man skapar ett varumärke, följt 
av frågorna vi har formulerat. Därefter beskriver vi de olika företagen, varför vi valt dem och hur vi tycker att de 
lyckats med att bygga sitt varumärke.

VAD VILL VI UNDERSÖKA HOS VARUMÄRKENA?

För att ett varumärke skall fungera väl måste det vara konsekvent och enkelt att begripa. Ett varumärke är i grund 
och botten ett löfte som man skall hålla fast vid över tid, oavsett förändringar i teknik, land och konjunktur. Löftet 
skall styra saker som bland annat varumärkets namn, logotypens utformning, lokalernas utformning, varornas eller 
tjänsternas egenskaper och vilken attityd de anställda har. (Carlén & von Essen, 2010 s. 23-24) Därför har vi i vår 
fallstudie på grundval av litteraturen formulerat följande frågor:

Vad är deras löfte?
Håller de löftet?
Fungerar löftet långsiktigt?
Uppträder de konsekvent?
Är varumärket enkelt att begripa?

Varumärkets namn är också viktigt att tänka igenom då det omedelbart ger associationer. Som exempel kan 
man se restaurangkedjan Vapiano. Namnet ger associationer till Italien och man förväntar sig Italiens mat, vilket 
också är det som serveras på restaurangen. Då spelar det ingen roll att kedjan egentligen kommer från Tyskland. 
Namnet ger ett löfte om Italiensk mat, som det håller och det är vad som räknas. (Carlén & von Essen, 2010 s. 27) 
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För att ett namn skall fungera bör man tänka på en mängd olika saker. Till exempel att det inte skall vara ett ord 
som exakt beskriver tjänsten eller varan, det skall vara enkelt att komma ihåg, det skall var annorlunda och inte ge 
associationer som gör det omöjligt att använda internationellt. (Carlén & von Essen, 2010 s. 61-62). Det var alltså 
naturligt att vi också tittade närmre på vad varumärkenas namn gav ett löfte om och om de höll vad de lovade. 
Vi frågade oss alltså:

Vad signalerar namnet?
Håller namnet vad det lovar?

Fakta och känslor är två viktiga delar av ett varumärke. Genom att väcka känslor kan man få de man vänder sig till 
att ta det till sig, då det är lättare att ta till sig känslor än fakta. Det första mottagaren skall möta i kommunikationen 
skall vara känslor. När det känslomässiga löftet har gjort mottagaren intresserad är det dags att även lära dem 
fakta om varumärket. Det är alltså viktigt att väcka känslor. (Carlén & von Essen, 2010 s. 28). Naturligtvis ville vi 
också titta på den här aspekten och frågade oss:

Berör varumärket känslor?

Också i varumärkets texter gäller det att skapa rätt känsla som framkallar varumärkets löfte. Det gör man genom 
att testa sig fram och genom att känna varumärket, tjänsterna och målgruppen. Genom att variera rytm och klang 
kan man hitta olika känsla i texten. Det är viktigt att skapa rätt känsla för varumärket. För vissa passar det att vara 
drömmande, för andra praktiska. Genom att skapa en manual för hur varumärket skall formulera sig är det enklare 
att skriva likartade texter för varumärket. Det kan man göra genom att lista ord och fraser som man vill att ofta skall 
förekomma i varumärkets texter, och vad varumärket uppnår med detta sätt att formulera sig. (Carlén & von Essen, 
2010 s. 32-35). Vi valde också att titta närmare på texterna i fallstudierna och svara på frågorna:

Hur ser deras texter ut?
Är de alltid likadant skrivna?
Vilka ord eller fraser är vanligt förekommande?

Också logotypen är viktig att tänka på. En logotyp är en symbol som kunderna kommer ihåg men också ett sätt 
att särskilja sig från konkurrenter. Logotypen kan ses som en flagga och används i all kommunikation. Det finns tre 
typer av loggor. Bildmärken som består av en grafisk bild, logotyp där en symbol och ett namn kombineras på 
ett speciellt sätt och ordmärken som fokuserar mer på typsnittet och framhäver namnet. Ofta förknippas också 
varumärkena med särskilda färger. (Roth & Nilsson, 2011 s. 43-45) Vi har tittat på logotypen för att se:

Hur ser loggan ut och vilken typ är den?
Stämmer den överens med vad varumärket vill utstråla?
Vilka färger används och är det konsekvent?
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I vår bransch är det väldigt viktigt att synas i bild. Därför ville vi också se hur varumärkenas bilder ser ut. Både när 
det gäller produktbilder och eventuella bilder på skaparen eller personalen. Det gäller klädsel hos personal eller 
grundare.

Hur ser bilderna ut och vad utstrålar de?
Är de konsekventa?

GRANIT

Motivering:
Anledningen till att vi valde Granit var att det är ett relativt nytt varumärke som vi tycker känns väldigt väl genomtänkt 
och enhetligt. Granit är en svensk kedja med butiker i Sverige och Norge som startade 1997 ur ren frustration för 
att det är så svårt att hitta bra förvaringslösningar. Granit fokuserar på smarta förvaringslösningar i papper, plast 
och korg. De har också funktionella varor för hem och kontor. 

Löftet:
Granits löfte är att erbjuda varor med fyra grundegenskaper: praktisk funktion, enkel form, bra pris och kvalitet. En 
annan grundidé är att erbjuda varor med lång varaktighet, varför sortimentet går i basfärgerna svart, vitt, grått 
och natur. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt att komplettera med nya varor allt eftersom behov förändras. 
Då man besöker en Granitbutik skall det vara en upplevelse för alla sinnen. För att skänka en skön känsla av lugn 
och harmoni har man i butikerna färska blommor, levande ljus, musik och provsmakning. På Granit erbjuder man 
också inredningstips till kunderna. (www.granit.se)

Vi tycker att granit håller detta löfte väldigt väl. Känslan i butiken är alltid väldigt lugn och välkomnande och sortimentet 
känns lätt att kombinera. Om man ser på produkterna går allt från kläder till inredningsdetaljer i basfärgerna som 
de utlovat. Formen är väldigt enkel och funktionell, det finns inga onödiga detaljer eller utsmyckningar och priset 
är förmånligt. Vår upplevelse av produkterna är att de håller mycket hög kvalitet i förhållande till pris. Även andra 
material som exempelvis trä och plåt förekommer, men även de utstrålar kvalitet och håller samma färgskala och 
funktionalitet.

Produkter:
Då löftet utlovar ett praktiskt basutbud med hög kvalitet är det långsiktigt hållbart. Även om sortimentet ändras 
kommer de kunna hålla löftet så länge de har samma grundidé. Produkterna kommer fortfarande kunna komplettera 
varandra. Konsekvens är något som Granit är väldigt bra på. Allt känns genomtänkt fån minsta prislapp till typsnitt, 
förpackningsmaterial, bemötande av personal, klädsel och produktutbud. Till och med papperskänslan i deras 
foldrar utstrålar en känsla av enkelhet och kvalitet. När man går in i butiken ger både färgskalan och doften en 
känsla av naturlighet och lugn, vilket också är vad de vill uppnå. Det är väldigt lätt att förstå vad varumärket står för. 
Då vi läste deras beskrivning av sig själva var det bara som en bekräftelse på det vi redan upplevt att de står för.
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Namnet:
Namnet Granit ger oss kopplingar till natur, stabilitet, klippor och trygghet. Det känns beständigt, som något man 
inte kan rubba. Det är lätt att konstatera att de valt ett bra namn till sitt varumärke. De associationer vi får kan 
kopplas direkt till vad Granit som företag vill stå för. Helhetsintrycket av företaget väcker genast en känsla av 
stabilitet och engagemang. Bemötandet är alltid trevligt, skyltarna går alltid i samma stil med känsla av handskrivna 
texter. Vi kan konstatera att det väcker en positiv känsla som bekräftas av det vi lärt oss att varumärket står för.  
              
Texter:              
Granits texter är skrivna på ett väldigt avslappnat och informellt sätt. De känns väldigt ödmjuka och vänskapliga. 
Exempelvis ” Nu rullar det in massor av nyheter…” eller ”Tea for two…”(www.granit.se). Ofta skriver de som att de 
pratar direkt till en själv. Två ord som är väldigt vanligt förekommande är ”härligt” och ”mysigt”. Till exempel beskriver 
de på hemsidan sin citronpeppar på följande sätt: ” Härlig krydda som passar till det mesta, från fina-fisken, till 
smaskiga sallader”(www.granit.se). Andra vanligt förekommande ord är unikt, enkelt, fin, skön och mysfaktor. Sättet 
de skriver på är konsekvent, med enkla beskrivande formuleringar och adjektiv som understryker ger en hemtrevlig 
känsla. Typsnitten de använder är antingen ett väldigt enkelt bastypsnitt eller ett som ser handskrivet ut. Också 
texterna är konsekventa i färg och är alltid i grått, vitt eller svart.

Logga:              
Granits logga är av typen ordmärken. Den består endast av namnet i ett tydligt typsnitt med versaler oftast skrivet 
på högkant. Loggan utstrålar precis som resten av varumärket enkelhet och tydlighet. Inga extra detaljer finns med. 
Loggan används också konsekvent i svart, vitt eller grått. 

Figur 3. Typiska Granitprodukter som också 
beskriver färgskalan.

Figur 4. Granits logga.
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Bilder:             
Produktbilderna är i regel fotade väldigt enkelt och förklarande med vit bakgrund för att visa produkten. Det här 
fungerar i regel bra även om det ibland är bristande kvalitet på bilderna. I övrigt visar de också många miljöbilder 
av varierande kvalitet. Man får känslan av att bilderna inte är särskilt väl genomtänkta och bara fotade lite hur som 
helst. En del känns helt oarrangerade medan andra känns arrangerade, men fotade utan professionell fotograf. Det 
här är något som drar ner helhetsintrycket något.

Vårt helhetsintryck av Granit är att de är otroligt konsekventa och tydliga med vad de vill och hur de ser ut. Butiker, 
produkter, texter och bilder talar samma språk. Hemsidan är också väldigt lättnavigerad och redig, och ger samma 
intryck som vi fått av kedjan i stort. Det enda man borde jobba mer på är fotografiet.    

Figur 5. Miljöbilder från Granits hemsida. Vi tycker att bilderna känns ogenomtänkta och 
drar ned helhetsintrycket av varumärket. 
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HEMTEX

Motivering:
Hemtex har nyligen gjort om sin logga och sin grafiska profil. Vi uppfattar att den blivit mycket otydligare än tidigare. 
Därför ville vi titta närmare på vad det var vi tyckte hade gått fel, varför varumärket känns ogenomtänkt. Hemtex 
grundades 1973 och idag finns 200 butiker i Norden och på webben. På Hemtex handlar det om en livslång 
passion för textil och allt som textil kan tillföra. Form och funktion tillsammans, för alltid (www.hemtex.se).

Löftet:                                                                       
Hemtex löfte är att erbjuda funktionell hemtextil med hög kvalitet och unik design till ett bra pris, där inte en endaste 
produkt har kommit till av någon slump. De tillägger att de vill att alla som handlar på Hemtex ska känna sig trygga 
med vilka de är och vad de står för. (www.hemtex.se)          
              
Produkter:             
Att erbjuda både hög kvalitet, unik design och ett bra pris gör att vi blir lite tveksamma direkt. Kan man verkligen 
få både unik design, hög kvalitet och ett bra pris på en och samma gång? Tony Apéria menar att flertalet studier 
som relateras till kvalitet fokuserat på pris som den viktigaste utvärtes signalen för att signalera kvalitet (Apéria, 
2001 s. 64). Alltså skulle ett lågt pris i det här fallet signalera en låg kvalitet. Det kunde vara mer skäl att erbjuda ett 
högt värde, istället för en hög kvalitet. Värdet kan enligt Apéria definieras som den kvalitet konsumenten får för det 
pris hon betalar (Apéria, 2001 s 64). Vi upplever att Hemtex vill vara mer än vad som är möjligt. Känslan vi får av 
Hemtex är att det visst är funktionell hemtextil. Man får också känslan av att själva textilierna håller en god kvalitet 
i förhållande till sitt pris. Däremot är vi mer tveksamma på den unika designen. Om man talar om textildesign är 
inte Hemtex det första man kommer att tänka på. De har ett bra sortiment hemtextiler där den breda massan kan 
hitta fina textilier med roliga mönster. Däremot tror vi inte att de genuint designintresserade handlar hemtextilier på 
Hemtex.

Förutom hemtextiler finns en mängd inredningsprylar i sortimentet.  Dessa känns överflödiga och inte riktigt som det 
Hemtex är bra på, vilket gör att intrycket av kvaliteten i butiken totalt dras ned. Kvaliteten på dessa känns också 
sämre än på textilierna och urvalet av produkter känns inte genomtänkt, i alla fall inte om man vill satsa på unik 
design. Så vi skulle inte säga att de håller löftet fullt ut. Eftersom vi känner oss tveksamma till att ha både unik design, 
hög kvalitet och bra pris som löfte idag, är det tveksamt långsiktigt också. Men att erbjuda funktionell hemtextil 
känns absolut som ett långsiktigt löfte. Funktionalitet kan utvecklas och sätter inget hinder för nya produkter och 
tankar. 

Helhetsintrycket av hemsida och textilt produktutbud är konsekvent, om än lite stökigt. Både loggan och produkterna 
innehåller mycket färg och mönster. Däremot tycker vi att produktutbudet i inredningsprylarna är väldigt svajigt. Det 
finns lite en av varje som gör det svårt att uppfatta vad Hemtex verkligen vill sälja. Det gör också att det är lite svårt 
att begripa varumärket. Man väntar sig att det skall finnas hemtextilier, men blir förvirrad av det spretiga utbudet. 
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Namnet:             
Namnet Hemtex är helt enkelt beskrivande för vad de säljer – hemtextilier. Det är vad man väntar sig och det är i 
stort sett det man får. Det är tydligt men inte så mycket mer. Hemtex berör inte särskilt mycket känslor hos oss. Det är 
lite svårt att få ihop ett helhetsintryck, och det skapar snarare förvirring än en enhetlig känsla. Man får känslan av 
att de vill satsa väldigt mycket på design och talar om det, men sen har de bara kommit en bit på vägen. Man har 
gjort om logotyp och färger, men glömt att titta på sådana vanliga saker som typsnitt och layout. Sedan finns det 
jättefina bilder som liksom försvinner i allt det andra. Det är väldigt svårt att överhuvudtaget få ett grepp om vad 
Hemtex är och vill.           

Texter:              
När man läser texterna får man en känsla av att de vill vara mer än vad de är. De gör ett försök att låta 
klatschiga, men det blir liksom lite fel. ”Ett par prydnadskuddar och en pläd i en knallig färg” (www.hemtex.se) är 
ett av inredningstipsen. Det känns inte så genomtänkt. När vi tänker på Hemtex tänker vi att de är väldigt bra på 
skötselråd, och vad man skall ha för täcke till exempel. Och all den informationen kan man få, men den försvinner 
bakom ett försök att vara hip. På något vis känns inte texterna genuina. De vill väldigt gärna bygga upp mycket 
känsla med säljande meningar som innehåller många adjektiv som modern, ny, romantiska, kul detalj, ombonat 
och snygg. Men det blir platt fall och känns konstlat. Det hade fungerat bättre med en rent beskrivande text. Om 
sängbrickan skriver man till exempel: ”Vem uppskattar inte en frukost i sängen. Här är brickan som står stadigt i 
sängen utan att välta omkull så lätt.” Helt enkelt får vi en känsla av att det är mycket tomma ord och försök att vara 
något man inte är. I vissa fall är det en rent beskrivande text, och då funkar det.

Figur 6. Exempel på produkt från Hemtex hemsida. Vi känner oss ytterst tveksamma till om detta stämmer in på 
“hög kvalitet och unik design till ett bra pris, där inte en endaste produkt har kommit till av någon slump”.
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Logga:              
Hemtex logga är av typen ordmärke och förekommer i en mängd olika färgställningar. Den består av kantiga 
bokstäver där vissa delar är feta heldragna och vissa delar av bokstäverna består av flera smala linjer. Överlag 
ger ett väldigt vasst och kantigt uttryck, som vi tycker för tankarna till datorer och elektronikkomponenter. Inte alls 
till mjuka hemtextilier. Vi tycker inte loggan stämmer överens med det de säljer. Då fungerade den gamla loggan 
bättre, där mjuka vita bokstäver var inbäddade i en röd ruta. Den gav ett mer textilt intryck. Dessutom finns loggan 
i sju olika färgkombinationer plus svart på vitt och vitt på svart. Det vill säga totalt nio olika färgställningar. Det här 
gör att det blir väldigt svårt att känna igen loggan, då den alltid ser olika ut. Det vore bättre att bestämma sig för 
en färgställning plus svartvitt. Som det är nu får man bara en känsla av att de inte kan bestämma sig, och istället tog 
allt. Igenkänningsfaktorn försvinner.

På Hemtex jobbar man med färger både efter sin basfärgkarta och efter trender (www.hemtex.se). Men vi har 
väldigt svårt att avgöra vad som är deras bassortiment och vad som är trendprodukter. Den mångfärgade loggan 
passar visserligen ihop med de mångfärgade mönstrade textilierna de säljer, men det ger ändå ett spretigt intryck 
av att inte veta vad man vill. Och i sortimentet finns också många bastextilier som ger ett helt annat intryck. Det 
kunde vara en idé att satsa på en stabilare logga, med en bestämd färgsättning.

Bilder:              
Hemtex bilder är väldigt fina och genomtänkta. Produktbilderna är i regel fotade med en professionell känsla 
mot vit bakgrund med fint ljus. Miljöbilderna är också väldigt välkomponerade och det märks att man satsat på 
fotografiet. Om man bara ser till bilderna uttrycker de hög kvalitet, inger förtroende och uttrycker kanske till och 
med designtänk.            

              
Helhetsintrycket av Hemtex som varumärke är att det är väldigt spretigt och att de har svårt att bestämma vad 
de vill vara egentligen. Man får en känsla av att de vill vara något annat än de är. Hemsidan är också ganska 
stökig med många olika färger och svårt att navigera. Däremot har de lyckats väldigt bra med produkt- och 
inspirationsbilder.

Figur 8. Hemtex gamla logga.

Figur 7. Ett urval av färgställningarna på Hemtex nya logga.
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MARIMEKKO

Motivering:
Marimekko valde vi att ha med för att det är ett gammalt varumärke som överlevt under många år. De har också 
ett brett sortiment och många ben att stå på, vilket kändes intressant.  Marimekko grundades 1951 och är ett finskt 
textil- och kläddesignföretag som är känt för sina originella tryck och färger. Företaget tillverkar högkvalitativa 
kläder, dekorativa inredningstextilier, väskor och andra accessoarer.(www.marimekko.fi)

Löftet:
Marimekkos löfte är stark och distinkt produktdesign. Utgångspunkten är att varje individuell Marimekko-produkt 
måste förtjäna sitt eget designvärde och uttrycka Marimekkos livsstilskoncept. Förutom distinkt och individuell 
design är funktionalitet och praktiska aspekter på produkterna viktiga.(www.marimekko.fi) Vårt allmänna intryck av 
Marimekko är att de satsar på hög kvalitet och funktion, kombinerat och de karaktäristiska mönstren. Man känner 
genast igen ett Marimekko-mönster. Detta stämmer helt överens med löftet de ger. Löftet är också hållbart över 
tid, vilket också har bevisats eftersom företaget har överlevt och är ett väldigt starkt varumärke än idag, 60 år efter 
starten. Det är väldigt enkelt att förstå vad Marimekko är. De är otroligt konsekventa med sitt uttryck, och sina 
produkter. Mönstren banar Marimekkos väg i världen. Kvaliteten och den tidlösa formen hos produkterna gör att 
varumärket håller, växer och överlever. 

Namnet:
Genast man hör namnet tänker man på Finland. Det är ett väldigt finskt namn med den bestämda betoningen och 
de dubbla k:na. Om man kan finska vet man också att Mekko är det finska namnet för klänning, och att Mari är ett 
finskt kvinnonamn. Alltså betyder namnet Mari-klänning. Vilket ju kopplar till textil och kvinnor. Det är också kvinnor 
som startat företaget och namnet kopplas ofta ihop med starka kvinnor. Att namnet är så finskt visar på en stolthet 
för sitt ursprung, och Marimekko tillverkar fortfarande alla sina produkter i Finland. Namnet hjälper till att utstråla 
denna självsäkerhet och stabilitet, och inger ett förtroende till konsumenten. Marimekko håller i allra högsta grad 
det namnet utlovar. Stabilitet, styrka och stolthet. Vi tycker att varumärket ger en känsla av styrka. Hela sättet de 
visar sig, med sina rejäla produkter, höga kvalitet, självsäkra mönster och inte minst namnet och bilderna utstrålar 
självsäkerhet. Det ger en känsla av stolthet att köpa Marimekko-produkter och på det sättet vara en del av 
varumärket. 

Texter:
Också texterna känns väldigt självsäkra, praktiskt och konsekvent skrivna. Produkterna beskrivs alltid på samma 
sätt: endast med namn, designer och material. Det sätts inga värderingar eller försöka att påverka köparen 
i texterna. Språket överlag känns väldigt rakt på sak och går helt i linje med vad varumärket i övrigt står för. 
Även beskrivningarna av företaget är direkta och kaxiga. Till exempel skriver de på hemsidan om hur motsatser 
attraherar: ”Contradictions create. Marimekko travel the road less taken between urban and nature, tradition and 
modernity, massproduction and unique art. And so on.” (www.marimekko.fi) Adjektiv som används i texterna är till 
exempel: klassiskk, tidlös, funktionell, färg, stark och hållbar. Också detta går helt i stil med vad varumärket utstrålar.
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Logga:
Också Marimekkos logga är ett ordmärke där namnet och typsnittet skapar loggan. Logotypen är väldigt distinkt 
med namnet skrivet i gemener och typsnittet känns bestämt med seriffer som understryker ordet. Svart på vit 
bakgrund. Inget mer – inget mindre. Den känns lite som ett enkelt grafiskt mönster i sig. Ett Marimekko-mönster. 

Färg och mönster är det som är Marimekko. Naturligt nog förekommer i produkterna många olika färgkombinationer 
och Marimekkos skyltningar och hemsida är alltid blandade med olika mönster i olika färger. Och så är det 
konsekvent. Texter hålls mer tillbakahållna och rakt på sak, det är mönstren som får tala sitt tydliga språk.

Bilder:
Bilderna är konsekvent fotade på samma sätt. Produkterna är fotade sakligt och professionellt mot vit bakgrund. 
Klädbilderna med modell är också alla fotade på samma sätt. Modellerna står alltid upp och ser bestämda och 
väldigt starka ut. Inget daltande eller tillgjort glatt. Väldigt direkt. Det känns att man är mån om den att visa bilden 
av den starka kvinnan. De miljöbilder som finns är mycket genomtänkta och fint fotade ofta med ett kort skärpedjup 
som skapar känsla i bilden.

Helhetsintrycket av Marimekko är att det är genomtänkt in i minsta detalj. Allt stämmer överens och talar samma 
språk. De har lyckats väldigt bra i att bygga ett starkt varumärke med tydliga associationer.

Figur 9. Marimekkos logga. Här tillsammans med deras 
legendariska mönster Unikko, av Maija Isola från 1964.

Figur 10. Produktbilder ur Marimekkos kollektion.
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SALTÅ KVARN

Motivering:
Vi ville gärna ha med något som låg lite längre från vår bransch och valde därför Saltå Kvarn, som har fått intrycket 
av att är väldigt tydliga och framgångsrika med sitt varumärke. Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag som funnits 
sedan 1964. Företagets sortiment består idag av cirka 150 produkter. Produktionssättet är inriktat på hög, naturlig 
kvalitet och minimal miljöpåverkan. (www.saltakvarn.se)

Löftet:
Saltå Kvarns slogan är: ”Av det naturen ger. Och inget annat.”  Löftet bygger på fyra hörnstenar som alla har med 
kvalitet att göra: Ekologi, smak, hälsa och trovärdighet. Ekologi: Alla produkter är ekologiska och kravmärkta, och 
de använder sig av biodynamiskt odlat spannmål. Smak: Odling och förädling av råvarorna sker på ett naturligt 
och varsamt sätt så inga smaktillsatser behövs. Hälsa: Alla produkter är odlade utan konstgödning för att bidra 
till goda näringsvärden. Trovärdighet: Saltå Kvarn vill erbjuda matprodukter av hög naturlig kvalitet med minimal 
miljöpåverkan och påverka livsmedelsbranschen i samma riktning. 

Det här är ett löfte som förhoppningsvis kan hålla i framtiden också. Då klimatdiskussionerna blir mer och mer 
aktuella tror vi att fler och fler letar efter den här typen av produkter och att det därför finns en bra möjlighet för 
Saltå Kvarn att fortsätta arbeta på det här sättet och utveckla sitt varumärke. Vi tycker att Saltå Kvarn håller sitt 
löfte väl. De uppträder väldigt konsekvent genom att inte bara ha produkter som är naturliga utan som dessutom 
behandlas naturligt i hela processen. De marknadsför sig genom kvalitet i produkterna och genom företagets 
agerande och information. Lastbilarna går på förnyelsebart bränsle, alla deras bilar är miljöbilar, fastigheterna 
värms upp av en havreskalspanna. (www.saltåkvarn.se) De har verkligen ett helhetstänk som i allra högsta grad 
skapar trovärdighet för företaget och varumärket, samt dess produkter. Det är lätt att förstå vad varumärket står 
för och lätt att känna igen deras produkter. Alla deras ageranden går hand i hand.

Namnet:
Namnet Saltå Kvarn signalerar att det handlar om spannmål på något sätt. Man associerar till gamla kvarnar 
vid vattendrag, vilket ger oss gammalmodiga kopplingar. Det här är förmodligen vad de vill uppnå också, då 
gammalmodigt och genuint, naturligt ofta kopplas ihop. Hela deras filosofi kommer fram i den känslan och vi vill 
därför påstå att de håller vad namnet utlovat. Varumärket ger oss en känsla av barnen i Bullerbyn, gamla mjölpåsar 
och dammiga vägar en sommardag. En positiv känsla som ger en längtan tillbaka till landet och svunna tider. 
Visserligen en romantiserad känsla, men dock positivt för varumärket, då det gör att man vill köpa deras produkter. 

Texter:
Texterna är informativa och seriösa, utan att vara ointressant. De beskriver hur de arbetar väldigt ingående så 
man får en bild av hur allting går till i fabriken. Man får veta var ingredienserna kommer ifrån. Allt detta bygger 
känsla av kvalitet och förtroende för företaget. De beskriver också produkterna förklarande och ingående på 
samma sätt och ger tips på hur man kan använda produkterna på ett sakligt sätt utan värderingar. Texterna är 
konsekvent skrivna på samma sätt, informativt, sakligt och ingående, oberoende om det gäller teknik, företagsfakta 
eller produktförklaringar. Adjektiv de gärna använder sig av är: skonsam, mogen, naturlig och smakfull.
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Logga:
Loggan är av typen logotyp, alltså en symbol och ett namn kombinerad. Bilden är siluetten av en kvarn med ett 
kvarnhjul i och rök som slingrande stiger ur skorstenen. Detta kombineras med namnet Saltå Kvarn, eller Saltå Kvarn 
Järna. Den ser ut på ett par olika sätt på hemsidan och på produkterna. På hemsidan finns slogan med, men inte 
på produkterna. Färgställningen på logotypen varierar från produkt till produkt, men kvarnen och produktnamnet är 
i stort sätt alltid gult på förpacklningarna. Däremot varierar färgen på hjulet och förpackningen i övrigt. Logotypen 
går helt i samma stil som resten av varumärket. Den ger associationer till gamla naturliga metoder att bearbeta 
maten och gör att man snabbt känner igen varumärket.

Saltåkvarns färgskala är talande för varumärket. Man känner igen produkterna på långt håll för de färgglada 
förpackningarna. Även om det är väldigt färgglatt, är det ändå en något matt skala, på ett gammeldags vis. Dessa 
färger och typsnitt som används går igen överallt och gör att man känner igen produkterna utan att se vad som 
står på förpackningen.

Bilder:
Bilderna håller hög kvalitet rätt igenom. Ofta är det detaljbilder som skapar känsla och stämning. Där det finns 
människor med är de ofta på ett lite gammalmodigt vis med huckle eller bagarmössa, vilket ytterligare understryker 
deras ståndpunkter. Fotona är ofta bilder på produktion, natur, matvaror eller frukt. Fokus ligger på tillverkningen 
och en känsla av idyll. 

Helhetsintrycket av Saltå Kvarn ger precis som Marimekko ett intryck av ett väldigt starkt och genomtänkt varumärke. 
Vi får en känsla av att de inte fokuserar lika mycket på att sälja som övriga varumärken. Det enda som sticker ut och 
inte verkar vara gjort med samma mallar som resten av varumärket är deras kokbok som har fått en helt annan 
typ av omslag och typsnitt än övriga varumärket. Vi undrar varför.

Figur 11. Saltå kvarns logga.

Figur 12. Bönor, bönor, ärtor och bönor. Saltå Kvarns 
förpackninar är färgglada och lätta att känna igen i 
hyllan.
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FORM US WITH LOVE 

Motivering:
Form Us With Love eller FUWL som vi kommer att kalla dem härefter fick vara med i jämförelsen då de är i precis 
samma bransch som oss. De är en relativt ny grupp som redan lyckats skapa ett starkt varumärke – så det är 
intressant för oss att se hur de ser ut. Form Us With Love är en designstudio som bildades 2005 bestående av Jonas 
Pettersson, John Löfgren och Pertus Palmér. De träffades då de studerade på produktdesignprogrammet på Kalmar 
Universitet och är nu verksamma i Stockholm. FUWL designar inte bara produkter utan allt runtomkring. De arbetar 
med koncept och tänker i viss mån som marknadsförare. De jobbar med företag som producerar vardagsföremål, 
möbler och lampor. (www.fuwl.se)

Löftet:
FUWL löfte är att utmana det konventionella genom designinitiativ. Om det finns ett ord som beskriver gruppen är 
det engagemang.(www.fuwl) Det här tycker vi att de lyckas med väldigt bra. Om man ser på deras produkter så är 
det funktionella saker med en twist. Och att utmana konventionen är ett långsiktigt löfte som aldrig blir omodernt. 
Genom att titta på deras produkter upplever vi att deras inställning till design handlar om att göra funktionella saker 
som har en oväntad form eller mervärde. Utan att det för den skull blir invecklat och komplicerade former. De löser 
problem på ett intressant sätt och lämnar ett tydligt spår efter sig. 

Namnet:
Namnet Form Us With Love signalerar just engagemang och hängivenhet. Kärlek till produkten och designarbetet 
visar sig i namnet som utlovar 100% arbetsinsats i varje projekt. Om man ser till resultaten i form av produkter och 
utställningar kan vi se att de håller vad namnet lovar. Man kan tydligt utläsa att de har roligt när de jobbar.

Varumärket väcker känslor i form av spänning. Om man har sett deras produkter och tidigare projekt, vill man 
gärna veta vad som skall hända nästa gång. Det finns förväntan om överraskning, då de aldrig gör samma sak två 
gånger. De är väldigt kreativa och gör oväntade saker utan att för den skull göra det svårförståeligt för den breda 
massan. Det här tror vi gör att många vill jobba med dem som designers. 

Figur 13. Form Us With Loves lampa “Unfold” från 2010. En produkt som väcker 
nyfikenhet inför kommande projekt.
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Texter:
Texterna är sakliga och beskrivande men nyanseras i vissa fall av storytelling. De är dock inte så konsekventa när 
det kommer till att beskriva sina projekt, där vissa har en hel historia och andra bara ett namn. Vi kan inte hitta några 
särskilda återkommande ord och texten är i stort sett rent beskrivande.

Logga:
Loggan är av typen ordmärke och används antingen som hela namnet i versaler eller förkortat till FUWL i 
samma typsnitt med versaler. Det står oftast med svart text mot vit bakgrund. Typsnittet i sig är fint men säger inte 
särskilt mycket. Det uttrycker snarast enkelhet. Sedan får produkterna eller projekten tala för sig. Namnet lovar 
engagemang och håller vad det lovar, men loggan som sådan talar mest om avskalat enkelt. Detsamma gäller 
färgval. Produkterna varierar givetvis i färg efter trend men basen i varumärket känns väldigt avskalad med svart 
text mot vit bakgrund som grund.

Bilder:
Produktbilderna är i regel avskalade med en lite rå underton. Men också snyggt fotat. Bilderna redovisar både 
process, detaljer och hela produkter, lite olika från projekt till projekt. Den kreativa känslan varumärket ger förstärks 
ytterligare av bilderna. Ofta är medlemmarna själva med på bilderna och jobbar och testar. Det säger en del om 
deras arbetsmetoder, att de jobbar väldigt ”hands-on”. Om man ser på bilder av medlemmarna själva kan man se 
att det har utvecklats över tid. De äldre bilderna är mycket hårdare med mer attityd och mer arrangerat. Bilden av 
gruppen som nu ligger på hemsidan ger ett seriöst med mycket mjukare och mer avslappnat uttryck. Det känns som 
att de har testat sig fram och nu kommit fram till hur de vill se ut. Den senaste bilden är också den som passar bäst 
ihop med varumärket. Namnet, produkterna och bilden talar samma språk.

Helhetsintrycket av FUWL är att de infriar sitt löfte om att utmana det konventionella med sin design. De ger ett 
sammanhållet uttryck, och verkar ha landat i hur de vill bli uppfattade av omvärlden. Vi tolkar det som att de vill bli 
sedda som seriösa, engagerade och att de alltid vill leverera något överraskande. 

Figur 14. FUWL förr.
Figur 15. FUWL nu.
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3 LARSEK TAR FORM
Enligt Carlén och von Essen (s. 13-14) finns det fyra grundläggande aspekter man behöver börja arbeta med direkt. 
Det är att bestämma varumärkets löfte, att ta fram ett namn för varumärket, att skapa en professionell grafisk 
symbol och att registrera varumärket. I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga för att svara 
på de tre första av dessa. Vi hittade en egen metod för att hitta grunden i vårt löfte. Vi berättar också om namnet 
LarsEk och hur och varför det blev just det. I det här kapitlet kommer vi också att beskriva vad som är grunden i 
varumärket LarsEk utifrån de metoder vi beskrivit.

VAR BÖRJAR MAN?

För att hela tiden testa varandra och hitta gemensamma ståndpunkter och ståndpunkter där våra idéer gick isär 
utvecklade vi ett eget system. Under hela arbetets gång kastade vi med jämna mellanrum ur oss meningar som 
”LarsEk gillar trä” eller ”LarsEk gillar inte konstigheter” lite frågande mot varandra. Om den andra höll med om att 
LarsEk gillade det hamnade det på en lista som helt enkelt hette ”LarsEk gillar”. Samma sak om vi var ense om att 
LarsEk inte gillade det, hamnade det på listan ”LarsEk gillar inte”. Mycket simpelt. Och i många av fallen kände vi 
varandra redan tillräckligt bra för att bara glatt och inte alls frågande kasta ur oss ”LarsEk gillar Finland” eller något 
liknande, övertygade om att vi hade samma åsikt. På det viset gjorde vi en lista på både stort och smått, irrelevant 
och relevant, där vi såg vad LarsEk gillade och inte. Det var vårt eget sätt att lära känna LarsEk som person. För 
det är det han är. En person som har våra gemensamma åsikter, utan att för den delen gilla allt som den ena av 
oss gillar. LarsEk är vår creative director, en imaginär person som vi måste lära känna ordentligt innan vi är klara 
med varumärket. Det här systemet gjorde det väldigt roligt och lättsamt att hitta både grundvärderingar och mindre 
viktiga åsikter som LarsEk kan enas om. Exempel från listan följer här nedan och beskriver hur olika karaktär de 
saker som hamnade på listan kunde ha.

 
Miljö
Raka rör
Frukostmöten
Gamla italienska gubbar 
”Kattegojor” – och andra konstiga djurkombinationer
Gråskala
Funktion
Fina materialmöten
Trä
Att kombinera material
Finland
Stop-motion
Öl i solen
Mat
Att dansa
Genomtänkta proportioner

Lättsamhet
Att optimera funktion och uttryck
Glädje och seriositet
Funktionalitet med personlighet
Pålitlighet
Jättesmå lastbilar
Att vara glada
Stabila konstruktioner
Att tala om Larsek i tredje person
Känslan av magiskt
Knutar
Trä och plåt
Pengar
Att vara okonventionella
Överraskningar
Enkelhet
Vinnare

LarsEk gillar:
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Listan handlar inte bara om att hitta ett arbetssätt för LarsEk och ett gemensamt synsätt på form och material. Det 
handlar mer om att skapa en livsstil som fungerar för varumärket. Något som kan genomsyra hela sättet att leva 
och vara, då vi menar att design är något som är integrerat i hela ens sätt att leva. Vilken typ av design man 
håller på med kan inte ryckas lös ur ens liv i övrigt. Allt är integrerat i varandra. Sättet man är och lever är kopplat 
till sättet man arbetar. Det är något så personligt som kommer ur en själv att det självklart sammanfaller med hela 
livssynen i stort. Om man skall kunna göra möbler som känns glada eller lekfulla kan man inte gå bitter genom livet 
och vänta sig att man ändå skall skaka fram en glad kollektion. Att jobba med design handlar för oss om att hela 
tiden dela med sig av bitar av sig själv. Det är vi som personer som finns i produkterna vi gör. För att kunna vara 
trovärdig behöver man alltså leva som man vill bli sedd. Därför behöver vi också få fram vad LarsEk gillar och inte 
gillar i livet.  Några exempel på vad LarsEk inte gillar följer nu.

Förutom listan kom vi också på egna uttryck som LarsEk vill leva efter. De kan ses som någon slags livsfilosofi och 
saker att tänka på i det dagliga arbetet. Här följer några av LarsEks riktlinjer:

LarsEk gillar inte:
Att resa i stor grupp
Gin och tonic
Att stressa
Tjafs
Tjock plast
Hundbajs
Konstigheter
Onödigheter

Oversized always works
LarsEk jobbar inte gratis.
LarsEk följer sina egna jävla regler.
LarsEk är inte ense om allt men LarsEk tar bara beslut LarsEk är ense om.
LarsEk gillar att bygga upp ett förtroendefullt förhållande.
LarsEk gillar enbart flugor som man har runt halsen.
LarsEk vill alltid göra bästa möjliga jobb
Efterkonstruktion är ingen dålig konstruktion

Miljö
Raka rör
Frukostmöten
Gamla italienska gubbar 
”Kattegojor” – och andra konstiga djurkombinationer
Gråskala
Funktion
Fina materialmöten
Trä
Att kombinera material
Finland
Stop-motion
Öl i solen
Mat
Att dansa
Genomtänkta proportioner
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Det här arbetet är egentligen inte något som säger vad LarsEk i slutändan är utan har mer funkat som en grund 
för att hitta gemensamma nämnare och en känsla för var LarsEk står. Det är ingenting vi kommer att använda i 
marknadsföringssyftet eller som vi kommer att uttrycka i ord för folk utanför företaget. Det handlar helt enkelt om 
att skapa den rätta känslan mellan oss i vårt arbete. Sedan följde ett mycket grundligare sökande där vi utgick från 
allt vi lärt oss genom litteraturstudier, intervju, fallstudier och listskrivande. Med detta i ryggen och med utvalda 
frågor i Roth & Nilssons bok “Skapa ditt varumärke” som guide började vi till slut sätta ord på vad LarsEk verkligen 
skall vara. 

VARUMÄRKETS NAMN

Enligt Melin (s. 91) kan man sammanfatta vad som krävs att ett bra namn på varumärket i fyra punkter. Det första 
är att det skall vara enkelt – kort, lätt att känna igen och komma ihåg. Det andra är att det skall vara unikt – 
särpräglat och distinkt i förhållande till konkurrenterna, för att fånga uppmärksamhet. Det tredje är att det skall vara 
suggestivt och antyda något om produktens egenskaper eller användning för att underlätta för konsumenten att 
associera till rätt produktkategori. Det fjärde och sista är att det skall vara juridiskt skyddbart, genom att ha hög 
särskiljningsförmåga. Roth och Nilsson (s. 13) menar att arbetsnamnet är något man skall fundera på i början av 
processen.

NAMN

Namnet LarsEk kommer av en kombination av våra efternamn: Larsson och Eklund. Vi tyckte att det skulle vara 
intressant att använda ett manligt namn, då det är en mansdominerad bransch där vi som två kvinnor vill slå oss in. 
Det är ett enkelt namn som är lätt att känna igen men att det är också unikt, då det är ett manligt namn för två tjejer. 
Alltså prickar det in Melins två första punkter. Det är ett sätt att skapa uppmärksamhet och respekt. Vi tror också att 
överraskningsmomentet kan vara till vår fördel. Vi vill gärna att man skall skapa sig en bild av vad LarsEk är, och 
sedan få reda på att det är vi två tjejer som står bakom, och bli överraskad. Precis på samma sätt som vi vill att våra 
möbler skall överraska med något litet extra. Enligt Carlén och von Essen (s. 42-43) är det bra att ge folk en chans 
att känna sig exklusiva. När det är svårt att vara med i en grupp, eller att till exempel få tag i en biljett eller man är 
av få som förstår sig på namnet blir det eftertraktat. Vi tänker att LarsEk kan fungera på det sättet. Vi vill att de som 
känner till historien om LarsEk och vad de egentligen är, känner sig betydelsefulla och lite viktiga, de skall vara stolta 
att känna till sanningen och vilja jobba med oss eller sprida ordet om oss. På samma sätt som Carlén och von Essen 
beskriver att det är med namnet Debaser, som är en rockklubb i Stockholm. Bara en viss grupp människor känner 
till historien om namnet och det ger dem en känsla av tillhörighet. Den här känslan vill vi också skapa. Vi vill att folk 
skall känna sig delaktiga i en gemenskap genom att veta vad LarsEk är. 
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TILLÄGG TILL NAMNET

För att antyda vad vi håller på med och också pricka in den tredje punkten ville vi ha något slags tillägg till namnet. 
Något som skulle antyda vad vi sysslar med. Skulle vi heta designstudio, designbyrå, designduo, designkontor, bara 
studio eller kanske bara LarsEk rakt av? Om vi heter designduo avslöjar vi för mycket: att LarsEk inte är en ensam 
manlig person. Och dessutom blir det svårt om vi i framtiden skulle vilja bli fler. Om vi kallar oss för byrå är det kanske 
mer som en konsultfirma? Om vi kallar oss kontor, känns det större och mer platsbestämt, plus att det inte fungerar 
internationellt. Studio däremot känns lagom flytande, kan göra vad som helst, vara hur många som helst och finnas 
var som helst. Vi valde också att inte använda möbel eller inredning i namnet då vi inte vill begränsa oss, utan vill 
kunna göra andra uppdrag också i framtiden. De två namnen som hängde kvar längst var LarsEk – designstudio 
eller Studio LarsEk. Slutligen bestämde vi ändå att LarsEk – designstudio var det bästa men att LarsEk också skulle 
kunna stå för sig själv, kort och koncist. Så själva namnet är LarsEk, men vi beskriver oss som en designstudio.

SLOGAN

För att pränta in namnet kan det också vara bra med en slogan. En fras som man kopplar ihop med namnet och 
som gör det lätt att komma ihåg. Det här behöver inte vara något som är beskrivande för vad vi håller på med, 
även om det kan vara det. Vi prövade lite olika varianter på slogan. I Carlén och von Essen kan man läsa om det 
lilla chockvärdet. Genom att använda en oväntad formulering kan man dra till sig uppmärksamhet. Vi hittade ett bra 
exempel på det här hos den kanadensiska designgruppen Castor. Deras slogan är ”Castor is french for beaver.” 
Det säger egentligen inte någonting om vad de håller på med, men det fångade genast ett intresse hos oss och det 
har gjort att det är ett företag man kommer ihåg. På samma sätt funderade vi på om vi kunde formulera vår slogan 
Kanske: ”LarsEk – is he a man?” skulle kunna fungera? Ett annat exempel på slogan som vi tycker fungerar bra är 
Magasin 3 -Stockholms konsthalls slogan ”Hard to find – Easy to love”. Det här tycker vi är bra för det antyder att 
det verkligen är värt att söka upp konsthallen som ligger lite utanför de vanliga stråken där folk rör sig. Det kan 
också ge en känsla av exklusivitet till besökaren. Eftersom det är svårt att hitta dit, känner man sig som besökare som 
känner till stället att man är med i en exklusiv grupp som är insatt i området. Några förslag till slogan som vi testat 
mer eller mindre seriöst och till hälften på skämt är:

 
 LarsEk – at your service
 LarsEk – why a man?
 LarsEk – is he a man?
 LarsEk – sucker for details
 LarsEk – bygger långvariga förhållanden
 LarsEk – det handlar om detaljer
 LarsEk – fake it until you make it
 LarsEk – inventing future icons
 LarsEk – förbättrar världen sedan 2011 
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Det som kändes mest beskrivande är LarsEk – det handlar om detaljer, vilket också är namnet på det här arbetet. 
Det här är det närmsta en färdig slogan vi kommit. Men vi kunde inte hitta något som verkligen kändes 100% rätt 
och tyckte därför att det var bättre att i det här skedet inte använda någon slogan. Vi tror att det är bättre att börja 
väldigt grundläggande och att sedan bygga på profilen allteftersom det blir klarare vad vi verkligen är. Precis som 
André Hindersson nämnde när det gäller loggan, att det är svårt att ändra när den fastnat, tänker vi att det är 
på samma sätt när det gäller slogan. Det är bättre att vänta tills man vet att det är rätt, istället för att förvirra folk 
genom att ändra om något man har gått ut med att man är.

ATT HITTA VAD VI STÅR FÖR

Vi kommer nu i de följande två kapitlen att redovisa de frågor vi har arbetat med ur Roth och Nilssons bok ”Skapa 
ditt varumärke” och vad vi har svarat på dem. Frågorna i kursiv stil finns alla att finna på sida 14 till 88 i boken och 
våra formuleringar följer efter benämningen H&H. I vissa fall har vi i våra formuleringar refererat tilI boken, då det 
också finns förklaringar på vad frågorna innebär. Boken har varit en stor hjälp i arbetet och är en bok vi verkligen 
rekommenderar till andra som vill arbeta med att bygga sitt varumärke.

Vad är företagets verksamhet och utmärkande idé? Vad är företagets vision?
H&H: LarsEk skall vara verksamma i designbranschen. Verksamheten och den utmärkande idén är att som 
frilansande konsulter sälja tjänster inom möbeldesign, produktdesign och inredning. Visionen är att inom fem år 
vara ett ekonomiskt stabilt företag och respekterat namn inom designbranschen med produkter hos ett flertal väl 
ansedda producenter på den nordiska och internationella marknaden. 

Vilka produkter/tjänster tillhandahålls?
H&H: På LarsEk jobbar vi i första hand med att lösa problem och erbjuda tjänster inom möbeldesign och produktdesign 
med producerande företag inom hem- och offentlig miljö. Vi gör också inredningsuppdrag för exempelvis butiker, 
hotell, kontor, restauranger, utställningskoncept och privatbostäder. 

Är varumärkets kunder privatpersoner eller organisationer/företag?
H&H: Våra kunder är i första hand juridiska personer. Våra tjänster inom möbel- och produktdesign riktar sig primärt 
mot producerande företag inom hem- och offentlig miljö, som kan vara intresserade av våra tjänster som designers. 
Vi vill gärna skapa ett förtroendefullt förhållande som leder till långvariga samarbeten. Företagen vi vänder oss 
mot är både mindre och större företag, till en början på den nordiska marknaden, för att längre fram utvidga oss 
internationellt. Vi vänder oss till företag som är intresserade av att satsa på design. Inredningsuppdrag genomför vi 
både mot organisationer/företag och privatpersoner. Företagen kan vara exempelvis kontor i olika storlekar, hotell, 
butiker och restauranger. Privatpersonerna ser vi är vuxna, från 20 år och uppåt och intresserade av form och 
uttryck. De är intresserade av inredning och vill gärna visa upp ett genomtänkt hem. De vill känna och visa upp att 
de hänger med. Personerna har en stabil ekonomi.
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I vilken fas befinner sig varumärket? Vilken försäljningsstrategi väljer du?
H&H: LarsEk är i introduktionsfasen vilket kännetecknas av låg försäljning. Vår försäljningsstrategi är att maximera 
volymförsäljningen. Det betyder att vi behöver öka volymförsäljningen och sälja mer av våra tjänster (Nilsson & Roth, 
2011 s. 26). Prisstrategin är att ge mer för samma pris, i form av att alltid leverera lite mer än förväntat.

För att komma fram till hur man vill beskriva sitt varumärke kan man börja med att utforska varumärkets kärna. 
Detta gör man genom att först ange argument för varför man skall köpa varumärket baserat på auktoritet eller 
kompetens, baserat på känslomässiga skäl samt på logiska och förnuftsbaserade skäl. Utifrån detta kan vi sedan 
välja det viktigaste argumentet som utgör kärnan i varumärket. (Nilsson & Roth, 2011 s. 32-35) Nedan har vi svarat 
på dessa frågor.

Ange ett argument till varför man skall köpa varumärket, baserat på din auktoritet eller kompetens.
H&H: Man skall välja vårt varumärke för att vi har en gedigen kunskap i konstruktion och material, framförallt 
i trä, som är det vi är bäst på. Det här har vi fått genom vår tillsammans 10 år långa teoretiska och praktiska 
studier inom möbelsnickeri och möbeldesign bland annat på Carl Malmsten Furniture Studies, samt genom arbete 
i snickeribranschen. Vi gör helt enkelt saker som fungerar.

Ange ett känslomässigt skäl till att man skall köpa varumärket.
H&H: Man skall välja vårt varumärke för att produkterna har en stark personlighet. Dessutom har våra produkter 
alltid ett mervärde, något lite överraskande: inneboende glädje som gör att du lätt skapar känslomässiga band till 
dem, och som gör att de sticker ut från andra produkter på marknaden. En bit av oss finns med i varje produkt vi 
gör, och väcker en känsla. Du får så mycket mer än bara en produkt.

Ange ett logiskt och förnuftsbaserat skäl till varför man skall köpa varumärket.
H&H: Man skall välja vårt varumärke för att vi är pålitliga. Vi vet vad vi gör och älskar det vi gör. Man kan lita på 
att våra produkter alltid har maximalt värde i förhållande till pris. Värde i form av genomtänkt funktion, kvalitet, form 
och personlighet– där alla delar är lika viktiga.

Vilket av de tre ovanstående argumenten anser du är det bästa eller viktigaste argumentet? Detta blir ditt 
varumärkes kärna. Vad är varumärkets unika säljegenskap?
H&H: Kärnan i LarsEk är argumentet baserat på logik och förnuft. Vi är bättre än våra konkurrenter för att man alltid 
kan lita på att vi levererar produkter med optimal balans mellan form, funktion, kvalitet och personlighet, där inget 
fått vika undan för det andra. Vår unika säljegenskap är ”personlig pålitlighet”.
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MARKNADSFÖRING OCH PERSONLIG PROFILERING

Nilsson & Roth menar att tjänster kan vara informativa eller transformativa. Informativa tjänster löser problem och 
arbetar med snabba budskap. Kunden anses vara rationell när de väljer produkt och reklamen skall innehålla 
saklig info om produkten. Exempel på informativa produkter och tjänster är banktjänster, rakhyvel och diskmedel. 
Transformativa produkter ger istället tillfredsställelse och positiva känslor. De utgår ifrån ett intresse och reklamen 
måste därför vara omtyckt och personlig. Produkten bygger på livsstil. Exempel på sådana produkter är semesterresor, 
kläder och magasin. Mjuk försäljning innebär att reklambudskapet är väl inlindat och vänligt, exempelvis reklamfilmer 
för semesterorter med vackra miljöer där man bara ser en hemsideadress i slutet av filmen. Hård försäljning är den 
mer klassiska bilden av reklam där man anger pris och egenskaper rakt och tydligt. (Nilsson & Roth, 2011 s. 50). Vi 
behövde alltså svara på frågorna: 

Informativ eller transformativ produkt?
H&H: Vi anser att våra tjänster är transformativa. De handlar om en livsstil och skall ge tillfredsställelse och positiva 
känslor. Det här bör man tänka på då man marknadsför produkterna. 

Mjuk eller hård försäljning?
H&H: Vi tror att mjuk försäljning är rätt sätt att sälja vårt varumärke. Vi vill först skapa en känsla, som gör att man vill 
gå in på till exempel hemsidan och titta på våra produkter och tjänster. Vi tänker att det är viktigt för oss att synas 
på internet genom hemsida, sociala medier som Facebook och bloggar. Dessutom vill vi försöka få uppmärksamhet 
i branschtidningar och dagspress.

Personlig profilering och klädstil
Nilsson & Roth beskriver hur man kan tänka på den personliga profileringen på följande sätt. Som representant för 
varumärket säljer vi också oss själva, så det är viktigt att tänka på vilket intryck vi vill ge och vilket budskap vi vill 
förmedla. För att skapa en personlig profil bör man visa på hur vi är som personer, hur vi uppfattas av målgruppen, 
hur vi vill bli uppfattade, exponerade och presenterade som unika. Generellt tycker människor om personer som är 
fysiskt attraktiva, liknar oss själva, smickrar oss eller är goda lagkamrater. (Nilsson & Roth, 2011 s. 84) Vi bör också 
tänka på att visa fram egenskaper som gör att människor generellt tror på en. Enligt Nilsson och Roth (s. 85) är 
dessa egenskaper expertkunskap, prestige, välkändhet, öppenhet, associationer till sådant folk gillar, attraktivitet 
och ödmjukhet. Klädstilen är också en bidragande faktor till hur varumärket uppfattas.

H&H: Genom att göra ett test i Nilsson och Roths bok kommer vi fram till att vi om vi vill uppfattas som trevliga, 
trovärdiga och snygga klä oss vardagligt, hellre än trendigt eller klassiskt. Men vi tror inte att det här är rätt väg 
att gå. Vardaglighet tror vi inte inger förtroende i en bransch där det handlar så mycket om form och utseende. För 
att skapa ett trovärdigt och intressant intryck tror vi snarare att det är viktigt att ha en personlig stil. Det gäller att 
hänga med i vad som är inne även i associerade branscher, som modebranschen, utan att för den delen hoppa 
på varje trend. Men vi tror att det är viktigt att tänka på sitt utseende och inte se vardagliga ut utan visa upp en 
personlighet, som understryker att vi också gör personliga möbler.
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LARSEK I BILD OCH TEXT

En varumärkesprofil handlar inte bara om det tryckta materialet utan också om hur vi pratar och berättar om vad 
vi gör på företaget eller hur vi svarar i telefon. Och inte minst hur bild och text ser ut. 

BILD

Hur LarsEk skulle se ut i bild var en del som vi själva tyckte var viktig. I och med att namnet signalerar manlighet 
funderade vi mycket på om detta var något som också skulle komma igen i bilderna. Först och främst funderade vi 
på hur den första bilden skulle se ut, den som skulle sätta grunden för varumärket. Vi ville förmedla att vi är seriösa 
och tar vårt yrke på allvar, men också visa glädjen och glimten i ögat som vi tycker är viktigt och karaktäristisk för 
LarsEk. Vi vill förmedla en lättsamhetskänsla som man får om man jobbar med oss och som vi även tycker speglar 
våra möbler. Något att undvika var att kännas stela och tillgjorda. 

Vi tittade på hur andra formgivare ser ut i bild och försökte avgöra vad vi gillade och inte. Något vi fastnade 
väldigt mycket för är bilder på designern Philippe Starcks. Han gör lite knasiga bilder med glimten i ögat. Det kan i 
och för sig vara svårt att ta honom på allvar med dessa bilder, han uppfattas knappast som seriös vilket vi vill göra. 
Men eftersom han är så pass känd fungerar det för honom i alla fall. Vi ville gärna få en den busiga känslan han 
har i sina bilder. Andra bilder vi gillade känslan i är vissa av FUWLs nyare bilder (figur 15) som också känns seriösa 
men avslappnade. Vi hittade också exempel från branschen på hur vi inte vill se ut i bild, bland annat hos Marge 
Arkitekter. Vi tycker att deras foto känns väldigt stelt, uppstyltat och arrangerat trots att man får känslan av att de 
har velat se avslappnade ut. Det här ville vi verkligen undvika. Här saknas också humor eller glimten i ögat som är 
något vi gärna vill få in i våra bilder.

Figur 17. Marge Arkitekter.Figur 16. Philippe Starck.
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Tillsammans med Fotografen Saxin - Tord och Åsa i Karlskoga gjorde vi sedan en mängd bilder där våra idéer 
tillsammans med Tords expertis resulterade i ett par profilbilder som vi vill använda för att börja marknadsföra 
LarsEk. De bilder vi fastnade för var i stort sett de som var tagna ”mellan tagningarna”, då vi bara slappnade av 
och inte trodde att han skulle fota. På det viset fick vi fram bilder som kändes väldigt naturliga för oss och där vi 
kände oss som oss själva. Våra produktbilder och foton som visar vilka LarsEk är kommer att visas i samma form. 
Formatet vi har valt är en liksidig kvadrat då vi känner att rektangeln som i t ex ett A4 format känns lika uttjatat som 
Times New Roman gör i skrift.

När det kommer till produktbilder vill vi gärna fota produkter i en miljö som är neutral men ändå inger någon slags 
känsla. Det skall inte vara sterila studiobilder, och inte heller arrangerade bilder där produkterna står i en hemmiljö. 
Snarare vill vi ha en miljö som ger plats för möblerna att visa sina personligheter. Kanske en industrilokal eller ute 
på en brygga kunde vara exempel. Det skall vara en miljö som inte nödvändigtvis är den miljön där möblerna skall 
stå i slutändan. 

Figur 18. LarsEks första profilbilder.
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TEXT

Om Larsek skulle se ut så i bild. Hur skriver och formulerar vi texter om oss själva? Det behövde vi också svara på. 
Eftersom vi vill fokusera på funktion och pålitlighet vill vi skriva texter som är informativa, beskrivande och lättlästa, 
men med glimten i ögat. Det skall kännas avslappnat att läsa texterna och skapa känsla. Vi flörtar lite med tanken 
att LarsEk låter som en torr arkitekt som formulerar sig på ett mer korrekt sätt utan att för den skulle låta torra. Vi 
listade en del ord som är viktiga för oss, som vi gärna vill att skall förekomma i våra texter och kopplas ihop med 
våra produkter. De utvalda orden är: glädje, personlighet, funktion, enkelhet, konstruktion och förtroende. De här 
orden vill vi gärna använda när vi pratar om oss själva och vill att folk skall koppla ihop med varumärket LarsEk. 

En designer kan genom att ge sin produkt en berättelse och därmed ett mervärde öka kundens villighet att betala 
mer för produkten. Det här är något vi också vill tänka på då vi uttrycker oss i tal och text om våra produkter. Att 
alltid ha en berättelse bakom produkten, dess historia eller personlighet.

Det absolut viktigaste för oss är att inte lämna något åt slumpen. Vi vill gå in på detaljnivå. Vi vill hitta känslan som 
produkten skall framkalla. Vi vill bestämma vilken radie det skall vara på benets rundning. Vi vill att presentationens 
utseende skall stämma överens med möblernas känsla, med logotypen och bilderna. Man skall inte behöva tveka 
på vad vi menar. Ritningen skall tala med det som finns på den, texten skall gilla färgen. Vår klädstil skall säga samma 
sak som vår offert. Kort sagt – det handlar om detaljer.

ATT ARBETA FRAM DEN GRAFISKA PROFILEN

LOGGAN

Att tänka på hur vi man ser ut i bild och text är en viktig del av ett varumärke. Om en logotyp finns kommer den 
alltid bli kopplad till företaget och den ska sända ut samma känsla som vi vill att vårt varumärke skall förmedla. Från 
början var tanken att vi skulle hitta en grafisk formgivare som kunde hjälpa oss ta fram en grafisk profil med hjälp 
av en brief som vi skulle formulera. När vi insåg att vi inte skulle få hjälp av någon grafisk formgivare utifrån tog vi 
beslutet att följa André Hindersson på Silvers råd att hålla det enkelt, och göra det själva. Enligt Wikipedia skall en 
logotyp göra sig förstådd på många språk, vara lätt att återskapa och lätt att känna igen. Man bör också tänka 
på att vid olika tillfällen behöver man använda loggan på olika sätt och i olika färgställningar. Den ska kunna gå 
att trycka i svartvit utan att den tappar sin karaktär. Har vi en svart-vit logga ska den också kunna användas som 
negativ, vit-svart. (www.wikipedia.org) 

För att veta hur vi själva uppfattar olika logotyper tittade vi på bilder av loggor från alla världens hörn från sidan 
”brands of the world” (www.brandsoftheworld.com) och diskuterade vad de hade för uttryck eller känsla och vad vi 
tyckte passade vårt varumärke. Vilka former, färger eller typsnitt som passade bäst. Loggan kommer finnas med när 
vi skickar mail, brev, fakturor, på produkter, faktablad, hemsida, visitkort, presentationer, i portfolion, utställningar mm. 
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Redan från början fanns tanken att vi ville använda vårt namn i loggan eftersom namnet är framträdande i vårt 
företag. Det skapar förhoppningsvis intresse och frågor och så här i början innan vi blivit etablerade bör vårt 
namn synas så mycket som möjligt. Med ordet ”enkel” ekande i våra bakhuvuden spånade vi efter en mängd 
tester fram en logga. Vi ville att den skulle uppfattas som seriös, snygg och enkel men med ett uns av humor som 
gör upplevelsen av loggan lite mer intressant. Vår logga är av typen ordmärke, det vill säga det fokuserar mer på 
typsnittet och framhäver namnet. Den består av en avlång ruta i färg som skall ge känslan av en påklistrad etikett. 
I rutan står LarsEk i stora bokstäver där E har hoppat upp lite för att signalera att det är två skilda namn. Typsnittet 
är Railway som vi också använder i rubriker. Efter ordet finns en punkt som ger en bestämd känsla. 

Figur 19. Ett urval av loggor vi gillar från www.brandsoftheworld.com.

LARSEK

LARSEK
D E S I G N S T U D I O

Lars  Ek
D E S I G N S T U D I O

L A R S  E K.

L A R S  E K.

LE
LARSEK
DESIGNSTUDIO

Figur 20. Ett urval av våra tester till logga.

Figur 21. LarsEks färdiga 
logga i grundutförandet.
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TYPSNITT

En viktig del i en grafisk profil är vilket typsnitt vi väljer att använda oss av när vi visar oss i skrift. Vi vill även där 
liksom i loggan kontrollera hur vi ser ut eftersom alla typsnitt ger olika intryck i kombination med varandra. Det ska 
också synas att vi noga valt typsnitt och inte bara skrivit med första bästa. Vi vill som med allt annat att det ska vara 
estetiskt tilltalande att se på samtidigt som det ska vara tydligt och lätt att läsa. Texten ska sända samma signaler 
som allt annat inom företaget. Vi ägnade många timmar åt att titta igenom olika typsnitt och identifiera vilka vi tyckte 
framkallade den känsla vi ville utstråla. När vi valde typsnitt tänkte vi på att använda olika feta stilar för att skapa en 
dynamisk text och ett estetiskt fint uttryck. Vi vill framstå som seriösa och har därför valt att använda oss av typsnitt 
som känns strikta och stela. För huvudrubriker har vi använt Railway i versaler. Det ger ett väldigt tunt och stramt 
uttryck. Som underrubrik valde vi HelveticaNeue LT 57, som vi också använder i vissa fall i löpande text. Helvetica 
Neue är ett tyngre, kraftigare typsnitt som står i stor konstrast till Railway, men det är också stramt. För brödtext 
valde vi GeosansLight, som är ett lite mjukare mer dynamiskt typsnitt, som också det är tunt. Typsnitten använder 
vi också i denna rapport, på det viset vi beskrivit ovan. Vi tycker att de ingår i en harmoni med varandra som vi 
känner starkt för och därför passar LarsEk. Tydligt och enkelt är vår melodi.

 RALEWAY
 HELVETICA NEUE LT 57
 GeosansLight

VISITKORT OCH VERNISSAGEINBJUDAN

Under arbetets gång testade vi den grafiska profilen genom att göra visitkort och vernissageinbjudningar. Till 
visitkortet har vi valt en vanlig storlek som passar till visitkortshållare och plånböcker: 85x50mm. Vi har valt ett 
stående format eftersom vi känner mer balans med vår logga på det viset. Logotypen finns på framsidan medan 
våra kontaktuppgifter står klart och tydligt på baksidan. Vi har ett gemensamt kort och framför våra namn finns en 
liten ruta vi kan kryssa i för att upplysa eller påminna mottagaren vem han/hon har pratat med. Papperskvaliteten 
är en 200g halvmatt vitt papper.

Figur 22. De tre typsnitt som 
ingår i LarsEks grafiska profil.



40

Inför vårutställningen på Carl Malmsten Furniture Studies gjorde vi ett vernissageutskick där vi gjorde ett första 
försök att använda oss av den grafiska profil som vi bestämt med bild, text och logotyp. I och med att vi hade tagit 
beslut om alla typsnitt och format gick det väldigt snabbt att göra ett vernissagekort som gav den rätta känslan. 
Också här använde vi ett stående format. Vi kunde konstatera att en på förhand utarbetad grafisk profil hjälper till 
mycket att snabbt kunna skapa dokument med rätt känsla.

VÅRUTSTÄLLNING
Torsdagen den 19 maj kl 19.00 är det vernissage för Malmstens 
vårutställning. Där kommer vårt nya varumärke LarsEk Designstudio 
presentera sin första finfina kollektion. Varumärket och kollektionen 
är båda delar av vårt examensarbete. Kollektionen bygger på att 
fästa detaljer i trämöbler med knappar och dragkedjor. Välkomna till 
Larsbergsvägen 8 på Lidingö och ta ett glas vin med oss. Hoppas ni 
kommer!
Heidi och Hanna

L A R S  E K.

utställningen har öppet 19-29 maj 
vardagar 12-18, helg 10-16

Figur 23. Vernissageinbjudan.

Figur 24. LarsEks visitkort.
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FÄRGER

Vilka färger som skall användas är ännu en del av den grafiska profilen. Vi har bestämt oss för en färgskala som 
går i gråskala från vitt till svart med två kompletterande färger. En gul och en ljusgrå-grön. Gråskalan valde vi av 
anledningen att man undviker att låsa sig till en viss färg och grått går bra ihop med andra färger. Variationen på 
tjockleken i typsnitten vi valt tycker vi ger oss en gråskala som vi gärna jobbar med. Vi har också märkt att när vi 
gillar samma saker går de ofta i gråskala som också finns uppskrivet i vår LarsEk gillar lista. För att inkludera några 
kompletterande färger valde vi en typ av gul och en typ av ljusgrå-grön. 

Gult valde vi därför att det är en färg som snabbt får folks uppmärksamhet. Det stärker en persons koncentration 
och vissa menar också att det ökar ens ämnesomsättning. Gult har positiva egenskaper som exempelvis att vara 
aktiv, glad, kommunikativ, säker, energisk, uttrycksfull, vänlig, uppfinningsrik, spontan, intelligent, inspirerande, livlig, 
lekfull, stimulerande och tankeväckande. (www.företagande.se) De här är egenskaper som LarsEk gärna vill kopplas 
ihop med. Grönt är enligt företagande.se den färg som är lättast för ögat att acceptera. Den har en lugnande och 
uppfriskande effekt och har positiva egenskaper som att vara analytisk, framåtsträvande, ren, trofast, ärlig, vänlig, 
lycklig, naturlig, säker, uppriktig, stabil och kraftfull. (www.foretagande.se) De här egenskaperna kompletterade de 
hos den gula och är egenskaper som känns talande och viktiga för LarsEk. Då vi tyckte att blanda gult och grönt 
kunde bli lite väl magstarkt valde vi att tona ner den gröna färgen till en mer grå nyans för att passa den övriga 
färgskalan. 

Svart   NCS S 9000-N

MörkGrå  NCS S 8000-N

Grå    NCS S 5500-N

LjusGrå   NCS S 2000-N

Vit  

LjusGrå-Grön  NCS S 1015-G40Y

Gul    NCS S 1505-Y10RFigur 25. Färgskala för LarsEks 
grafiska profil.
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Svart och grått är tänkt att användas i brödtext och i vissa rubriker och underrubriker. Den vita texten syns främst i 
logotypen. Färgerna gul och ljusgrå-grön kan användas på hemsidan genom knappar, pilar och andra hjälpmedel 
som kan tänkas finnas på sidan. Den gula finns också som en variant på loggan. Alla val vi har gjort i den grafiska 
profilen har vi försökt att hålla ihop till en helhet så man direkt kan se att de passar ihop och har en röd tråd med 
estetisk vinkel.

HEMSIDA

I målet med arbetet ingick också att göra en början på en hemsida, där vi ville använda den grafiska profilen i 
typsnitt och färg. Domänen vi skaffade hade namnet www.larsek.se, på webhotellet Loopia, som är ett svenskt web-
hotell med vad vi hade hört ett gott rykte. Vi gjorde i ordning en bild som skulle kunna ligga till grund för hemsidan. 
Vi valde ett fotografi av oss och lade där in loggan och våra kontaktuppgifter så att man när man går in på www.
larsek.se kan hitta kontakten till oss. Med fina vänners hjälp lade vi upp detta på hemsidan, för att sedan kunna 
arbeta vidare med mer fullständiga uppgifter om oss, vad vi är och vad vi gör, och hitta bilder på genomförda 
projekt.



43

4 OM EN KOLLEKTION MÖBLER
För att testa hur LarsEks möbler kan se ut och sätta de sista detaljerna på plats i vårt varumärkesbyggande bestämde 
vi oss för att göra en första kollektion under varumärket LarsEk och det vi enats om som varumärkets filosofi ”Det 
handlar om detaljer”. Genom att göra detta skulle vi kunna diskutera aspekter som formspråk på ett väldigt konkret 
sätt. Med en färdig kollektion skulle vi också kunna stämma av om vi hållit oss till de värden LarsEk står för och 
om resultatet passar in i varumärket och stärker det. Några tumregler för hur LarsEks designfilosofi skulle kunna 
utvecklas formades under arbetet med kollektionen.

TEXTILA SAMMANFOGNINGAR – GONE BANANAS

Vi vill jobba med möbler och inredningar. Trä är det vi är bäst på. Men vi är också intresserade av design 
inom andra områden, till exempel kläddesign och textil design. LarsEk gillar fina materialmöten och att kombinera 
material. I den textila världen använder man ofta sammansättningarna som ett dekorationsmoment, i form av 
knappar, dragkedjor, sömmar med mera. Men också i möbelvärlden är det vanligt att framhäva sammansättningar. 
Särskilt de senaste åren när det har varit en trend att göra sammanfogningar i andra material än vad resten av 
möbeln är gjord i. Men hur kan man använda sammanfogningarna från den textila världen och föra över dem till 
möbelvärlden? 

Det här är vad vi ville undersöka när vi gjorde kollektionen ”Textila sammanfogningar – Gone Bananas”. Vi bestämde 
oss för att göra en kollektion möbler för hemmiljö. Varje möbel skulle bestå av en diskret bas eller stomme i trä för 
att kunna ha en effektiv produktion. Möblerna skulle sedan vara förändringsbara i detaljer eller delar för att kunna 
göras individuella och tilltala en bredare kundgrupp. 

Problemet angrep vi genom att titta på hur traditionella sammanfogningar från den textila världen kan appliceras 
på andra material i andra sammanhang. Sammanfogningarna skulle inte användas som den bärande konstruktionen 
utan för att fästa delar eller detaljer i möbler eller inredning. Då vi kommit fram till att LarsEk framförallt vill göra 
funktionella möbler med roliga detaljer, att optimera funktion och nytta och att jobba med funktionalitet med 
personlighet, ville vi inte börja mixtra med konstruktionen. Istället valde vi att jobba med stabila konstruktioner som 
vi är bra på och att istället sikta på att använda de textila sammanfogningsteknikerna på ett roligt sätt som ger ett 
mervärde. Helt i LarsEk-anda. LarsEk gillar glädje och seriositet.
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VILKEN TEXTIL SAMMANFOGNINGSTEKNIK?

Vi började med en brainstorm tillsammans med vår studiekamrat Josefine Viklund, före detta tapetserarstudent och 
numera desigstudent, vad gällde olika textila sammansättningar. 

Sömmarna skulle kunna vara vanlig söm, enkel sticksöm, dubbel sticksöm, sticksöm för gardin eller söm med keder.
För att sortera bland teknikerna gick vi igenom dem en och en och försökte beskriva principen och komma på olika 
relevanta sätt använda dem i de olika möbelvarianter vi kunde tänka oss ha med i kollektionen. De som föll bort 
var i stort sätt de som kändes för krystade, för konstiga, för tråkiga eller för lika något vi redan sett.

Knappar gick bort ganska snabbt eftersom det känns väldigt använt under se senaste åren. Även skärpspännen 
känns lite uttjatat. Vi såg ganska mycket av den varan både på mässan i Stockholm och under mässan i Milano. Att 
knyta ihop med tråd eller snöre kändes lite för simpelt och vi associerar bara till hur man ofta knyter stolsdynor med 
rosetter i stolsryggen vilket inte kändes intressant för oss. Lite samma kändes det med dragskon då vi inte direkt fick 
upp några uppslag på hur vi kunde använda det i möbler på ett kreativt sätt. Strumpebandnyckelhålen kändes som 
en lite för onödigt komplicerad teknik om vi inte använder det redan befintliga beslaget, och vi tänker att vi vill hålla 
vår kollektion enkel: lika lite som hundbajs och Gin o Tonic gillar LarsEk konstigheter. Nyckelhålsbeslaget är redan 
uttjatat i möbelvärlden och eftersom LarsEk gillar att vara okonventionella valde vi bort detta. Knapp genom ögla 
kändes överhuvudtaget obefogat. Kan vi ens kalla det en teknik?  

Vad gäller sömmar på alla sätt och vis tyckte vi att det kändes som för lite av en utmaning eftersom även det används 
mycket i möbler. Visst kan det vara dekorativt och användas med finess men vi tog beslutet att det inte tillförde 

dragkedja
knapp
tryckknapp
manschettknapp
knapp genom ögla
kardborreband
knyta ihop
knyta ihop - dragsko
bh-knäppning
snöre genom hål
skärpspänne 
bikinibeslag
strumpebandsnyckelhål
olika sömmar
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tillräckligt med funktion. Bikinibelagen kände vi länge hade potential men var tvungen att slopa dem då vi insåg 
att andra tekniker hade större möjligheter. Loggan finns i nedanstående färgställningar och kan fungera med eller 
utan ordet designstudio. Vi valde att gå vidare med dragkedjor, tryckknappar, manschettknappar, kardborreband 
och bh-knäppning. Slutligen enades vi om att kardborrband inte kändes lika intressant och dekorativt som de 
andra teknikerna och att tryckknappar hade större potential än manschettknapparna. Därmed blev det tre kvar. 
Dragkedjan för att vi redan hade flera idéer på hur man skulle kunna använda den på många sätt i olika möbler. Till 
exempel genom att sätta ihop olika material då LarsEk gillar intressanta materialmöten. Tryckknappar likaså medan 
bh-knäppningen, eller hakar kan användas till otroligt mycket. LarsEk gillar oversized och dessa skulle kunna förstoras 
upp och få en framträdande roll i kollektionen. Kvar blev alltså tre starka kort: dragkedjor, tryckknappar och hakar. 
De ville vi också använda på lite olika sätt. 

Dragkedjorna ville vi göra synliga och skulle fungera som en fin detalj som kunde öppnas och stängas. Vi skulle 
använda oss av färdiga dragkedjor för att på olika sätt montera i materialen. De skulle till exempel kunna stänga 
fast en låda eller fästa ihop två detaljer.

Tryckknapparna skulle kunna vara antingen en synlig detalj eller en osynlig funktion. Vi ville också här använda 
färdiga knappar för att fästa i materialen. Till exempel skulle man kunna knäppa på olika ryggar på en stol.

Hakarna skulle också kunna vara både en synlig detalj eller en dold funktion som man inte upptäcker direkt. Här 
ville vi inte använda färdiga hakar som finns för textilier, utan istället använda oss av principen där man hakar fast 
en metallhake i ett urtag av något slag. Vi ville ha möjlighet att göra hakar i olika storlek och anpassa dem till den 
funktion vi ville ha. Till exempel skulle en lampa kunna förses med en hake för att lätt kunna flyttas runt på olika höjd.

I VILKA MATERIAL?

Då det här är LarsEks första kollektion är det extra viktigt att visa det vi är bäst på. Då vi båda har bakgrund inom 
trä och är bra på det ville vi självklart använda det som grund. Men det finns så många material att utforska. Och 
LarsEk gillar som sagt materialkombinationer. Vi hade några idéer om vilka material vi ville använda direkt, men för 
att försäkra oss om att det var det bästa valet började vi i alla fall göra en lista på alla möjliga tänkbara material.  
Nedan ses listan i sin helhet.

 
 Trä   Textil   Plåt   Linoleum
 Olika matt-material Gummi   Kork   Plast
 Corian   Glasfiber  Kartong   Papper
 Tapet   Nät   Keramik   Metallnät
 Laminat   Silikon   Glas    Skinn



46

Efter att ha listat alla materialen var det dags att sortera. Trä och textil kvalificerade sig direkt, då de var de vi 
var mest sugna på. Sedan strök vi och sorterade utifrån olika aspekter. Många material försvann då vi ställde 
dem mot vad LarsEk gillar och inte gillar. Kork, ett idag trendigt material, försvann till exempel för att ”LarsEk gillar 
enbart flugor som man har runt halsen”. Vi kom även tillbaka till att LarsEk inte gillar konstigheter vilket utesluter vissa 
material såsom silikon och corian. Vad vi hade möjlighet att tillverka och hantera mer eller mindre själv eller med 
hjälp nära till hands spelade också en viss roll. Exempel på material som föll bort för att vi inte kan hantera dem är 
glas, plast, gummi och plåt. Till slut var det som blev kvar att använda trä som grund. Detta skulle sedan kombineras 
med textil eller skinn. Det skulle också i vissa fall kunna vara laminat ifall vi bestämde oss för att vi ville ha färgade 
laminerade ytor för slitstyrkans skull. 

Det träslag vi bestämde oss för var björk. Vi ville ha ett neutralt, ljust och lugnt uttryck, för att lämna mer visuell 
utrymme till detaljerna i form av de textila sammanfogningsteknikerna. Till detta passade björk bra, då det både 
är ljust och har en diskret ådring. Vi använde oss i första hand av finsk björk då den är ljusare än den svenska. Till 
stommar och ytor använde vi oss av björkfanerad MDF. Tyget vi bestämde oss för var ett filttyg från Kvadrat i tre 
olika nyanser. Anledningen till att vi valde detta var att vi ville ha ett så enkelt uttryck som möjligt också här, och 
filttyget har den fördelen att man inte behöver fålla kanterna och få sömmar längs dessa. Dessutom saknar det i 
stort sätt struktur i ytan.

Både när det gällde att undersöka vilka material och vilka tekniker vi skulle jobba med, så fanns redan idén om 
vart vi ville komma. Men det kändes i alla fall viktigt att genomföra hela processen med att lista och göra en 
brainstorming för att sedan göra ett ordentligt genomtänkt urval. Annars kunde vi inte vara säkra på att det vi 
valde verkligen var det bästa vi kunde göra. Genom att verkligen aktivt titta på respektive teknik och material och 
fundera på hur vi kunde använda det kunde vi hitta nya användningsområden och nya idéer. I stort sätt var det de 
tekniker vi först var sugna på som också blev utvalda medan annat valdes bort. LarsEk gör bara det LarsEk gillar, 
därmed basta.

SÅ FUNKAR DET

KNAPPAR

Som nästa steg behövde vi genomföra tester på hur man skulle kunna använda materialen och 
sammanfogningsteknikerna. Trä, textil och skinn skulle fogas samman med hjälp av dragkedjor, tryckknappar och 
överdimensionerade hakar. Att sätta tryckknappar mellan trä och textil eller trä och skinn är en enkel sak. Det man 
behöver tänka på är att ha rätt typ av knapp, som har ett hål i mitten att skruva igenom, och att testa olika typer 
av skruvar. En del knappar behöver platt skalle för att inte dra igenom knappen, då den är ganska mjuk. Andra 
behöver försänkt skalle för att komma så långt ned som möjligt, då inte knapparna går ihop annars.  Det vi kom 
fram till är att det blir mycket finare och stabilare om tryckknappen som sitter i trädelen försänks in i träet. Då blir det 
både tajtare, hållbarare och snyggare då textilen sluter tätt mot träet.
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Att fästa trä mot trä med hjälp av knappar fungerar också bra. Men det kräver mycket noggrann precision, då 
minsta lilla förskjutning gör att det inte håller ihop. Också här är det bättre att försänka den ena knappen, för att få 
träbitarna att sluta tätt mot varandra. Om de inte gör det blir det både vikigt och inte så snyggt. Det fungerar bra 
att fästa ribbor med bara två knappar om man försänker den ena delen, om man däremot bara skruvar dem rätt 
mot träet måste man ha fler knappar för att få det stabilt. 

Figur 26. Test på att fästa 
skinn i trä med tryckknappar.

Figur 28. Test på att fästa trä mot trä med försänkta 
tryckknappar.

Figur 27. Test på att fästa trä mot trä med tryckknappar 
som ej är försänkta.
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Vi testade även att fästa tryckknappar i faner. Om man bara gör ett hål i faneret och fäster knappen vill det spricka 
direkt. Däremot kom vi fram till att det fungerar bra genom limma ihop ett faner med ett tunt tyg. Då kan man göra 
hål genom de båda och fästa knapparna. Tyget håller då ihop faneret så att det inte spricker. Den här tekniken 
skulle kunna användas till att exempelvis göra lampskärmar. Då tyget och faneret är ihoplimmat går det också att 
sy genom faneret med symaskin. Det man behöver tänka på då är att använda långa stygn, för att inte spräcka 
faneret. Då kan man enkelt sy en fåll med tyget runt fanerkanten eller lägga på ett kantband för en snyggare 
avslutning.

DRAGKEDJOR

Dragkedjor som fästs i trä är lite mer komplicerat. Sättet att fästa dragkedjan i träet är det första problemet. Vi 
funderade på olika alternativ att limma in den mellan träbitar eller att häfta fast den med klamrar och kom fram 
till att det fungerar bra att bara häfta fast den mot träet. Nästa problem är att när man häftar behöver man få en 
jämn häftad kant. Hamnar klamrarna med olika mellanrum blir det svårt att dra fast dragkedjan. De behöver sitta 
tätt och jämnt för att det skall fungera. För att fästa två trädelar mot varandra med dragkedjor behöver man kunna 
röra den ena delen i höjdled för att koppla ihop dragkedjorna. Det kan vara ett problem. Problemet kommer man 
undan genom att låta dragkedjan hänga ut lite i underkant. Det här blir dock inte så snyggt, men det fungerar i 
alla fall. 

Att använda dragkedjor för att koppla ihop trä och textil går däremot alldeles ypperligt. Tyget sys precis som 
vanligt fast i dragkedjan. I och med att textilen är flexibel behöver man inte låta dragkedjan hänga utanför, utan 
den kan ligga kant i kant med träet. Tyget kan sedan fästas i träet genom att man limmar det mellan två träbitar och 
skruvar ihop dem, som en list. Det blir ett väldigt intressant möte där trä och textil möts i en dragkedja.

Figur 30. Test på att fästa tryckknappar i faner som är 
limmat på tyg. Funkar alldeles ypperligt.

Figur 29. Test på att fästa tryckknappar i faner. Faneret 
spricker då man bankar i knappen.



49

Parallellt med testerna tog vi fram grundskisser på idéer om möbler med dessa metoder. Medan vi testade fick vi 
så många idéer att vi faktiskt helt valde bort att använda hakarna i kollektionen. Vi testade istället knappar och 
dragkedjor och började sedan jobba mer aktivt med kollektionen. Vi hade då bestämt att vi vill använda oss av 
att 1 - fästa textil mot trä med tryckknappar, 2 – fästa skinn mot trä med tryckknappar 3 – fästa trä mot trä med 
försänkta knappar och 4 – fästa textil och trä med dragkedjor.

VAD KAN DET BLI, VAD SKA DET BLI, VAD SKA VI GÖRA?

Medan vi testade tekniker genomförde vi en första skissetapp på hur man skulle kunna använda metoderna i 
möbler. Vi bestämde oss för att kollektionen skulle bestå av sex olika möbler. Ett matbord som kunde ändras genom 
att knappa på och av detaljer runt kanten på bordsskivan och en matsalsstol som skulle fungera vid bordet. Till 
stolen ville vi också göra en pall, som skulle vara av samma konstruktion, men mindre och enklare. Den skulle kunna 
passa in under stolen för att ta minimal plats och också visa att den hör till. Det skulle också finnas en lampa som 
skall kunna hängas på olika ställen och på så vis få olika användningsområden. I lampskärmen skulle vi använda 
tekniken där vi limmar faner på tyg för att sedan kunna böja och knäppa ihop det till en skärm. Vi skulle också göra 
en liten byrå med påknäppbara utbytbara fronter och ett skåp där dörrarna dras fast med dragkedjor.

Figur 31. Test på att fästa trä mot trä med 
dragkedja. I den vänsta går dragkedjan utanför 
träet för att underlätta stängning.

Figur 32. Test på att fästa trä och textil med 
dragkedja.
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För att ta fram dessa möbler genomförde vi en kort skissetapp på papper, där vi bestämde grundformen och 
ungefärlig teknik. Sedan började vi skissa tredimensionellt i fullskala. Vi började med att göra enkla volymmodeller 
i papp för att få till proportionerna och storleken på sakerna samtidigt som vi jobbade med formen. Sedan gick vi 
över till att göra mer avancerade mockups där vi byggde i furu och jobbade på hur själva formen och detaljerna 
skulle lösas. Hur mycket utvinklade skulle benen vara? Vilken radie skulle det vara på rundningarna på benen, hur 
hög skulle ryggen vara och så vidare. På det viset löste vi möblernas slutgiltiga konstruktion och form innan vi gick 
in och ritade upp det tredimensionellt i 3D-programmet Solid Works, och gjorde ritningar som vi kunde bygga 
prototyperna efter. Vi beskriver nu möbel för möbel hur vi arbetat fram dem.

STOLEN

Utifrån grundskissen började vi med att titta på sitthöjd och vinklar och storleken på sitsen för att få en bra sittställning. 
I denna modell började vi direkt med att jobba i furu. Vi tillverkade en ram och tittade över proportionerna. Sedan 
arbetade vi fram ben i rätt höjd och testade dem i olika vinkel och med olika stora avfasningar i bredd och tjocklek 
för att få fram det rätta uttrycket. Den skulle kännas stabil, men ändå nätt, och ge uttrycket av att vara ute på hal is 
utan att känns som att den skulle kollapsa när man satte sig på den. Genom att testa olika vinklar och flytta benen 
fram och tillbaka hittade vi det rätta uttrycket. Sedan gick vi på ryggstödet och började med att bestämma höjd. 
Sedan flyttade vi runt ryggstödet och fäste det på baksidan av sargen, på insidan av den och i sidosargarna tills 
vi kom fram till det som var bäst både konstruktionsmässigt och formmässigt. Därefter testade vi olika utseenden 
på ryggstödets topp och såg över detaljerna såsom hur mycket rundade benen skulle vara och på vilka kanter. Hur 
mötet mot golvet skulle se ut och hur textilierna skulle se ut och fästas. För att testa textiliernas utformning klippte vi 
först mallar i papper för att sedan sy tester i filt för att anpassa storleken efter hur mycket tyget töjde sig då man 
spände det.

Figur 33. Tidiga stolsskisser.
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Figur 36. 3D-rendering av stolen, färdig 
för tillverkning.

Figur 35. Stolsmockups under arbete med att ta 
fram den slutgiltiga formen och konstruktionen.

Figur 34. Tidiga stolsskisser. Stolen till höger låg till 
grund för vidare arbete med mockups.
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PALLEN

Eftersom pallen skulle ha samma utryck som stolen var det lätt att göra denna då vi bestämt hur stolen skulle se ut. 
Vi ville att den skulle gå in under sitsen, vilket begränsade dess höjd och bredd och så skulle den ha samma typ av 
ben och konstruktion som stolen. I stort sett var det en förenkling och förminskning av stolen, så det gick fort att ta 
fram den slutgiltiga formen. Det vi jobbade lite extra med var hur långt in benen skulle sitta, då vi ville att detta skulle 
skilja sig från stolen. Vi gav den också en annan enklare sittlösning, med en fanerad MDF-skiva som ligger i en fals 
istället för en sadelgjord som på stolen. Detta för att vi ville ha ett enklare uttryck som skulle vara lätt och billigt att 
producera. Vi ville att pallen skulle kännas som ett barn till stolen. Den var lite mindre, kunde gömma sig under stolen 
och fick bara en textil del runt sig som för att antyda att den inte växt färdigt.

Figur 38. 3D-rendering av pallen, färdig 
för tillverkning.

Figur 37. Pallmockup. Till höger ses hur vi jobbat med 
att rita på modellerna för att bestämma mått.
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BORDET

I bordet valde vi att göra samma ramkonstruktion i björk med samma typ av ben som i stolen och pallen. Vi 
spikade en bordshöjd som fungerar bra som matbord och vinklarna på benen ökades till skillnad från stolen och 
anpassades efter lite testande så att stolarna passar att skjuta in från alla sidor. Tanken var att bordet skulle vara 
ett mindre köksbord med plats för fyra personer. Med den benställningen vi valt finns det plats att trycka in fler 
på hörnen vid speciella tillfällen. Vi försökte hålla samma proportioner som hos stolen även om bordsunderredet 
är större och ska kännas mer rejält. Runt bordsskivan som är fanerad MDF löper en rejäl björklist som är gerad i 
hörnen. Höjden på listen var något som vi fick testa oss fram till då vi ville ha en bra känsla i handen när man tar 
tag i bordskanten. Vi gjorde lösa hörn med olika höjd och tjocklek på listen och med olika profiler som vi jämförde 
på modellen för att utvärdera vad vi tyckte kändes rätt. Vi bestämde oss till slut för att göra en list där ovansidan var 
fyrkantig för att tala med bordet och ramen, men där vi hade gjort rundfräsningar i underkant för en skön känsla 
i handen då man håller i bordsskivan. 

Tryckknapparna skulle finnas på alla sidor för att inte bestämma ett fram och bak. Med tanke på tryckknapparnas 
storlek 15mm kändes det lagom att fästa fyra stycken på varje sida. Listen är kexad och limmad rakt på sidan av 
bordskivan. Bordsskivan skruvade vi fast genom ramen i underredet underifrån. Vi höll uttrycket och konstruktionen 
på tillbehören till bordskanten så enkla som möjligt för att hålla oss till vår designfilosofi. Vi sydde tester i filt för att 
se att konstruktionen fungerade och att uttrycket blev det rätta.

Figur 39. Tidiga bordsskisser som legat till 
grund för modellbygge.
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Figur 41. Tester på filtpåsar för 
bordskanten.

Figur 40. Detaljarbete på 
bordsmodellen.

Figur 42. 3D-rendering av bordet, färdigt 
för tillverkning.
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BYRÅN

I byrån gick vi rakt på skissandet i fullskala med kartongmodell i skala 1:1. Tanken med byrån var att lådfrontera 
skulle vara avtagbara och fastsatta med tryckknappar för att på det sättet lätt kunna förändra byrån. Då skulle 
man kunna köpa en grund och själv välja vilka fronter man vill sätta på. Dessa kan man sedan lätt byta ut om man 
tröttnar. Det stora problemet att lösa i byrån var att handtagen måste sitta fast i lådans sidor eller i botten då vi 
inte ville belasta de löstagbara fronterna i onödan. Om handtagen skulle sitta i mitten eller på sidan eller utspritt var 
också något vi funderade länge på. Vi gjorde olika alternativ både i kartong och i 3D-programmet Solid Works, 
innan vi till slut bestämde oss för att ha handtagen i sidorna som kvadrater som sticker ut åt sidan och antyder att 
man skall ta tag i dem med en rundning på baksidan. Vi bestämde ganska snabbt att lådorna skulle sitta fast med 
kulskenor i sidona för enklaste rörelse. Vi valde att sätta olika färger på lådfronterna för att man ska kunna variera 
sig och flytta runt dem och färgen var samma beige och gråblå ton som vi hade i textilen. Storleken på byrån tänkte 
vi skulle vara som en klädbyrå med tre lådor och ett underrede som har samma karaktär som stolen, pallen och 
bordet. Benen har en lite högre höjd som inte är vanlig att se på byråer, vilket också ger den lite extra personlighet. 
Stommen som består av fanerad MDF är gerad och ihopsatt med kex och lim och bakstycket är inlimmat i en fals 
på baksidan. Underredet skruvade vi fast i stommen genom sargen för att få önskad stabilitet. 

Figur 44. Byråmockup. På toppen har vi 
skissat på lådkonstruktionen.

Figur 43. Grundskisser av byrån.
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Figur 46. 3D-rendering av byrån, färdig för tillverkning. De 
slutgiltiga handtagen ses i den här bilden.

Figur 45. Här testade vi i Solid Works hur 
uttrycket skulle kunna bli med olika handtag.
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SKÅPET

Grundskissen av skåpet var ett vägghängt skåp med en textil och en trädörr. Den textila dörren ville vi dra fast med 
dragkedja, medan trädörren skulle fästas med en knapp. Vi ville att skåpet skulle kunna användas som förvaring för 
pocketböcker men också för extra textiltillbehör till bordet. Här började vi med att göra volymmodeller i papp, för 
att få ut grundmåtten. På detta nålade vi upp olika tygbitar och dragkedjor samt pappskivor som dörrar för att 
se vilket uttryck vi ville ha, och hur stora de olika dörrarna skulle vara i förhållande till varandra. Då storleken och 
huvuduttrycket var klart gjorde vi en mockup i plywood för att kunna fästa skruvar och lösa konstruktion på hur 
dragkedjor, knappar och tyg skulle fästas.

I och med att vi skulle ha en dragkedja att fästa den textila dörren med behövde vi också lösa problemet med 
hur textilen skulle kunna fästas i träet på gångjärnssidan. Vi ville inte nita dit det då nitarna skulle bli synliga och det 
gärna ville bli lite ojämnt i kanten. Dessutom skulle det göra det svårt att byta tyg. Istället löste vi det med att limma 
tyget på en list som sedan skruvades fast i stommen och på det viset klämde fast tyget mellan trä och trä. När man 
sedan svänger runt tyget på utsidan blir det en jämn och fin kant på utsidan. Detta testade vi oss fram till genom 
att använda papplister, som vi formade och skruvade fast med tyget mellan dem och träet. I det riktiga skåpet 
använde vi sedan trälister som skruvades försiktigt in i stommen. I och med att dragkedjor kan vara konstruerade 
så att man antingen drar upp den högra eller den vänstra delen var vi tvungna att anpassa skåpet till den typ av 
dragkedja vi ville använda. Därför slutade det med att vi spegelvände skåpsdörrarna. 

Vi bestämde oss för att stommarna också här skulle geras och kexas ihop med kantlister runtom. Bakstycket skulle 
limmas in i en fals, varefter vi fäste hängbläcken i det för att kunna sätta upp det på väggen. Vi gjorde olika test på 
hur den textila dörren skulle se ut då den var öppen. Om den bara skulle hänga som ett slappt tyg längs kanten 
eller kunna svängas upp som en dörr. Vi bestämde oss slutligen för att vi ville att den skulle svänga upp som en dörr 
och fäste därför en list höst upp som tyget skulle sitta i. Denna list satt sedan med ett gångjärn i sidan och fästes i 
stängt läge med en knapp.

Figur 47. Skisser på skåpsidén.
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Figur 48. Några av mockuperna för skåpet. Uppe till 
höger testar vi en detaljlösning på hur man kan fästa 
tyget i kanten.

Figur 49. 3D-rendering av skåpet, färdig 
för tillverkning. 
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LAMPAN

Vi ville att det skulle ingå en lampa i kollektionen. Idén med lampan var att den skulle kunna gå att flytta runt och 
hängas på olika ställen. Antingen i en krok i taket eller på en ställning på golvet eller varför inte på väggen eller helt 
enkel över en dörr. Vi utgick från en grundskiss som kom från ett paraply som har vikit sig ut och in och hänger i ett 
träd. Vi ville ha som ett paraplyhandtag upptill och en konad skärm. Tekniken vi ville använda var faner limmat på 
tyg som sedan knäpptes ihop på en stomme. Utifrån grundskissen byggde vi en mockup där vi svarvade en träkon 
där lampan fästes med ett skelett som skulle hålla skärmens form. I toppen gjorde vi en krok som vi testade olika 
höjder på. Runt kanten på träkonen svarvade vi ett urtag där man kunde knäppa fast skärmen, som sedan sveptes 
runt och knäpptes fast i sig själv runt skelettet. 

Konstruktionen fungerade bra men kändes alldeles för komplicerad och för krystad för projektet. Därför lät vi 
den vila några dagar och började sedan skissa på hur man skulle kunna förenkla lampan. Vi ville ha kvar kroken i 
toppen och den löst hängande sladden. Vi testade olika varianter, exempelvis där kroken var lös från lampan och 
hängde bara i sladden, eller där vi gjort träkonen till en cylinder istället. Vi testade också olika former där struten 
var platt och av trä på en kant för att förenkla. Slutligen kom vi på idén att göra ett av stagen i skelettet längre, och 
att den gick upp i en krok. I toppen skulle det bara finnas en platta där sladden gick ut, för att sedan löpa genom 
kroken och hänga lös. För att lampan skulle hänga bättre gjorde vi en knyck på kroken så att den blev vinklad och 
testade detta åt olika håll, för att bestämma oss för det slutliga utseendet där det ena staget från skelettet går upp 
och vinklas utåt från lampan för att svänga nedåt i en krok som också fungerar som ett handtag så man kan bära 
med sig lampan.

Figur 51. Grundskiss och mockups för den 
första varianten av lampan. 

Figur 50. Tidiga idéer på lampa.
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Figur 53. 3D-rendering av lampans 
skelett, färdig för tillverkning. 

Figur 52. Mockup av den omarbetade lampan. Test på hur 
lampan hänger med kroken åt olika håll.
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KONSTRUKTIONEN

Benkonstruktionen var det stora konstruktionsmomentet i samtliga möbler. Vi ville ha en benställning som påminde om 
en bockkonstruktion med utåtsluttande ben. Vi strävade efter ett så enkelt uttryck som möjligt med en genomtänkt 
konstruktion, då LarsEk gillar stabila konstruktioner och enkelhet. För att undvika stag mellan benen fokuserade vi på 
att göra en hållbar konstruktion där benen fäster in i sargen. Detta löste vi genom att låta benet gå en bit i sargen 
på sidan så att det inte kunde vicka fram och tillbaka. Vi gjorde också en nacke undertill så att sargen stod på 
benet. I ryggstödet på stolen lät vi också ryggstödspinnarna vila på benens nacke. För att dra ihop de här mötena 
fäste vi rampamuffar i benen och drog ihop alltihopa med lim med en skruv från insidan. På det viset kunde inte 
konstruktionen röra sig någonstans, då skruven gick genom sargen och i stolen både genom sarg och ryggstöd. 
Med den här lösningen behövde vi inte heller några tvingar vid limningen av sidorna, utan kunde limma alla sidor 
på en gång bara genom att dra på lim och skruva ihop sidorna med rampamuffen. Det här gjorde det hela både 
väldigt produktionsvänligt och stabilt.

SÅHÄR GÖR VI!

När såväl tiden kom att vi fastslagit hur våra möbler skulle se ut genom modeller och mockups använde vi oss av 
Solid Works för att rita upp dem i 3D och göra i ordning ritningar att bygga efter. Vi arbetade med varsin möbel 
parallellt och så fort en var klar gick vi snabbt på nästa.  Med färdigt definierade modeller gick det fort att mäta 
upp möblerna och rita hela kollektionen i datorn. 

För att vara säkra på att allt trämaterial skulle räcka till gjorde vi en ordentlig kapnota som mätte upp alla delar i 
både massivt trä, skivmaterial och kantlister. Kapnotan bestod i färdigmått för varje enskild del med längd, bredd 
och höjd. Innan vi började gick vi också igenom den tänkta ordningsföljden i tillverkningsprocessen och gjorde en 
arbetsplanering för att både jobba mer effektivt och undvika snedsteg. Vi började med att kapa upp alla delar 
i färdigmått och längd, sortera alla delar och framför allt numrera alla delar för att inte blanda ihop dem. Vi har 
båda lika mycket kunskap och erfarenhet av att arbeta i en träverkstad vilket gjorde det lätt att gå från uppgift till 
uppgift på listan. När uppgiften var att såga ut formen på ett ben eller fräsa en kant i en radie föll det sig naturligt 
att i början arbeta rationellt med alla möbler på samma gång. Mot slutet var det naturligt att arbeta mer individuellt 
med olika möbler. 

Figur 54. Till vänster ser man rampamuffarna monterade i benen. Till höger är de 
limmade och ihopskruvade till stolssidor. 



62

När alla delar var borrade, frästa, sågade i rätt mått och putsade, limmade ihop allt för att sedan kunna börja 
klippa och passa in de textila bitarna. Vi gjorde en plan över vilka olika färgställningar vi skulle ha på de olika 
möblerna och sammanställde en plan färg för färg. På det här sättet kunde vi vara effektiva och klippa och sy alla 
delar som skulle vara i en och samma färg på en gång. Även skinnet skulle klippas, sadelgjorden skulle nitas fast och 
spännas och tryckknappar skulle skruvas, stansas och bankas i.

UTSTÄLLNINGEN

Till vernissagen stod fyra stolar, fyra pallar, ett bord med en mängd olika tillbehör, en byrå och ett skåp färdiga. 
Detta möblerade vi upp som en liten hemmiljö där man skulle kunna gå in och både titta på och prova möblerna. 
På väggen gjorde vi en affisch med ett av fotona av oss tillsammans med loggan. En katalog beskrev projektet och 
idéerna bakom examensarbetet.

VARUMÄRKE PÅVERKAR KOLLEKTION PÅVERKAR VARUMÄRKE

Under arbetet med kollektionen har vi diskuterat formspråket, uttrycket och vårt varumärke kontinuerligt. Vi har 
kommit fram till några punkter som tar avstamp i vad LarsEk gillar och inte gillar och vad vi vill jobba med. Mer 
konkret har vi under arbetet med kollektionen kommit fram till en del former och uttryck som LarsEk gillar. För det 
första vill vi i varje produkt hitta något som ger produkten en personlighet, utan att det är ett onödigt attribut som 
tillförs. I den här kollektionen var det att benen stack ut utanför sargen och sluttade utåt nedåt som gav möblerna 
deras karaktär av att vara ute på hal is. Vi har inte tillfört något onödigt moment för att få detta uttryck utan bakat in 
detta i konstruktionen. Det här är ett sätt LarsEk vill jobba. Vi vill hitta sätt att använda konstruktionen för att framkalla 
känsla och skapa uttrycket av en individ..

Vi har också kommit fram till att vi vill göra produkterna så avskalade som möjligt, genom att ta bort alla onödiga 
attribut, utan att för den skull göra det opersonligt. Allt som finns med på en möbel eller andra produkter skall 
finnas där av en anledning. Om det är ett rent dekorationsmoment bör det tillföra uttrycket så mycket att det är väl 
motiverat att ha med det i alla fall eller så får vi se till att hitta en funktion för det också. Vi vill lägga mycket tid på 
att fundera på hur varje del ser ut. Det handlar inte bara om det först helhetsintrycket man får av en produkt då 
man ser den, utan vi vill få tid att gå in på varje liten del och definiera den – det handlar om detaljer!

Då vi började jobba med kollektionen arbetade vi utifrån den designfilosofi som vi kommit fram till att LarsEk har. 
Efter arbetet med kollektionen gick vi tillbaka till utgångspunkten för LarsEks varumärke och designfilosofi för att 
se om några formuleringar behövde justeras. Det vi kom fram till var att det inte kändes rätt att kärnan i LarsEk 
är baserat på logik och förnuft, att vi levererar produkter med optimal balans mellan form funktion, kvalitet och 
personlighet, där inget fått vika undan för det andra. Det kändes inte heller rätt att vår unika säljegenskap skulle 
vara ”personlig pålitlighet”. Den här formuleringen arbetade vi därför om helt och hållet, till att bli det som följer:
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Kärnan i LarsEk är argumentet baserat på känslomässiga skäl. Våra produkter har en personlighet som gör att man 
skapar känslomässiga band till dem, något som överglänser också det funktionella i dem. Vi är bättre än våra 
konkurrenter för att vi kan kombinera en optimal funktion och konstruktion med en stark personlig koppling som gör 
våra produkter till individer. Vår unika säljegenskap är inställningen att ”produkter är individer”.

Många gånger under arbetet med kollektionen kom vi också på oss själva med att tycka att det vi gjorde var 
lite konstigt. Och vi har sagt att LarsEk inte gillar konstigheter. För varför skall man egentligen fästa knappar och 
dragkedjor i trä, när det är gjort för den textila världen? Det här var något vi började fundera mycket på under 
arbetets gång. Vi måste därför omdefiniera oss. Vad är det egentligen vi menar med konstigheter som vi inte 
gillar? Det är kanske så att vi helt enkelt inte gillar sådant som är ditsatt bara för att skapa uppmärksamhet, utan 
att egentligen har en ordentlig anledning att existera. Och att vi egentligen trots allt gillar konstigheter om det är 
något annorlunda som man har hittat en funktion till, som i vårt fall. Så LarsEk gillar nog visst konstigheter, bara inte 
onödiga sådana.      

Beträffande varumärkets designfilosofi kom vi under arbetet med kollektionen också fram till några tumregler för 
hur denna skulle kunna utvecklas. Så som vi i detta arbetes bakgrund deklarerade tror vi att det är viktigt att aktivt 
och kontinuerligt jobba vidare med sitt varumärke allteftersom man själv och branschen utvecklas och förändras. 
Dessa tumregler kan sammanfattas som följer:

    LarsEk skall I sitt framtida arbete fortsätta med LarsEk-gillar- och LarsEk-gillar-inte-listorna. Dessa skall hela tiden 
finnas uppe som en påminnelse om vad vi står för och tror på. Genom att hela tiden se dem och fylla på dem och 
kanske också stryka ord och påståenden i dem med jämna mellanrum kan vi hela tiden hålla oss uppdaterade på 
var vi står. På det sättet hänger vi hela tiden med i vad den andra tänker och vi kan kontinuerligt diskutera hur vår 
syn på saker och ting förändras.

    Vi skall också i framtiden med jämna mellanrum ta fram Roth & Nilssons bok och svar på frågorna om igen. Det 
här skall vi göra för att hålla oss uppdaterade på vart vi är på väg och vilka uppdrag vi vill ha. Då vi har arbetat ett 
tag i branschen kommer vi antagligen att ha lite andra målsättningar och visioner, och också ha utvecklat oss själva 
och vårt samarbete. Då kan det vara bra att se över vad vårt varumärke verkligen står för och om vi behöver 
omformulera oss för att jobba mot rätt mål.
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5 RESULTAT

VÅRT VARUMÄRKE

Vi närmar oss slutet av vår berättelse om vårt varumärke och vår kollektion. Det har blivit dags för oss att formulera 
oss i en säljande text om oss och vad vi gör. En text som man kan presentera på hemsidan och under en halv minut 
på väg upp i hissen för dem som undrar vad man håller på med. Såhär ser det ut:

LarsEk designstudio jobbar som frilansande konsulter och säljer tjänster inom möbeldesign, produktdesign och 
inredning. Vi löser problem och erbjuder tjänster mot producerande företag inom hem- och offentlig miljö. Vi gör 
också inredningsuppdrag för exempelvis butiker, hotell, kontor, restauranger, utställningskoncept och privatbostäder. 
Vi vill gärna skapa ett förtroendefullt förhållande som leder till långvariga samarbeten. 

”Det handlar om detaljer” är vårt sätt att kommunicera LarsEk som helhet. För våra produkter har vi enats om 
ett mer specifikt budskap. De har en personlighet som gör att man skapar känslomässiga band till dem, något 
som överglänser också det funktionella i dem. Vi är bättre än våra konkurrenter för att vi kan kombinera en 
optimal funktion och konstruktion med en stark personlig koppling som gör våra produkter till individer. Vår unika 
säljegenskap är inställningen att ”produkter är individer”.

Ord som vi gärna blir ihopkopplade med är: glädje, personlighet, funktion, enkelhet, konstruktion och förtroende.

På hemsidan har vi använt oss av den grafiska profilen. Nedan ses hemsidan som den ser ut i skrivandets stund.

Figur 55. Skärmdump från www.
larsek.se.
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Exempel på hur bilder av LarsEk kan se ut följer nu.

GRAFISK PROFIL

Den färdiga loggan finns i tre färgställningar och med eller utan ordet designstudio.
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D E S I G N S T U D I O

Figur 56. LarsEk i bild
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Typsnitten LarsEk använder sig av är:

RALEWAY MED VERSALER I HUVUDRUBRIKER. 
HELVETICA NEUE LT 57 MED VERSALER I UNDERRUBRIKER.
GeosansLight med versaler och gemener i brödtext.

LarsEks färgskala består av en gråskala samt en gul och en grågrön färg.

EN FÄRDIG KOLLEKTION

I kollektionen ”Textila sammanfogningar – Gone Bananas” har vi undersökt hur traditionella sammanfogningar från 
den textila världen kan appliceras på andra material i andra sammanhang. Det här har vi gjort genom att i 
kollektionen använda tryckknappar och dragkedjor för att fästa delar eller detaljer i trämöblerna. Kollektionen 
består av fyra stolar, fyra pallar, ett bord, ett skåp och en byrå. Den bygger på ett enkelt formspråk där de vinklade 
benen och textila detaljerna ger möblerna en personlighet som för tankarna till små glada skogsdjur.

Figur 57. Kollektionen i sin helhet.
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Stolen är en figur som är bestämd och stabil i sitt uttryck. Den kan lätt varieras genom att knäppa på olikfärgade 
textilier som sits och rygg. Den har också en beskyddande position gentemot pallen, som kan krypa in mellan 
benen på stolen och gömma sig. Pallen är som stolens lilla barn. Lite mindre, lite ynkligare. Men fortfarande stabil 
och funktionell. De vinklade benen på dem båda ger ett ödmjukt intryck, man får en känsla av att de står lite och 
balanserar på hal is. Båda sittmöblerna är tillverkade i massiv björk. På stolen spänns en sadelgjord som bärande 
sits under tyget medan det i pallen är ersatt av en fanerad skiva. Ryggen och textilierna på sitsen knäpps på med 
tryckknappar.

Byrån är en figur som ser ut som att han ramlat av ett flak och undrar var han hamnat. Han kan kännas lite förvirrad 
där han står på ett väldigt gulligt sätt. Lite som att han tänker ”ojoj, tänk inte på mig, jag bara står här”. Fronterna 
sitter fast med knappar och kan bytas ut om man tröttnar på utseendet. Stommen och fronterna är i björkfanerad 
MDF och underredet är tillverkat i massiv björk.

Figur 58. Stolen och pallen.

Figur 59. Byrå med utbytbara 
fronter.
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Bordet är en bastant figur som står bredbent och spänner sig. Han är väldigt nöjd över att kunna pryda sig på 
olika sätt, men stoltserar också gärna med sina fina silvriga knappar utan några tillbehör på. Detaljerna som skulle 
fästas på bordet tänkte vi var en duk-kant, en löpare och textila påsar. Duk-kanten skulle vara i skinn och fungera 
som en dekoration och ge illusionen av en duk som hänger ned, fast utan något på bordsskivan. Löparen är i skinn 
som går över mitten av bordet och fästs på respektive sida av bordet i de två mittersta knapparna. På denna skulle 
man kunna ställa varma kastruller och det här uttrycket talade också med pallarna med deras textil som sveper 
runt midjan. Påsarna gjorde vi i filt i olika varianter för att kunna förvara exempelvis bestick, skissmaterial, servetter, 
eller andra småsaker som behövs runt bordet. Bordsskivan är i björkfanerad MDF med en kant av massiv björk. 
Underredet är tillverkat i massiv björk.

Skåpet sitter på väggen och funderar över livets allvar. Han håller utkik på vad som händer runtomkring och hjälper 
gärna till att förvara saker och ting tryggt nära sitt hjärta. Det är till för att förvara pocketböcker och påsarna som 
hör till bordet. I den ena delen finns hyllor för pocketar eller andra saker. I den textila delen är det tomt, förutom 
några knappar i bakstycket där man kan hänga in de olika tillbehören till bordet när man inte använder dem. 
Stommen och dörren är i björkfanerad MDF och listen som håller tyget är i massiv björk.

Figur 60. Bordet i tre olika skepnader.

Figur 61. Skåpet med öppen och stängd dragkedja.
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6 LARSEK SER BAKÅT OCH FRAMÅT

SAMARBETET

I och med att vi har arbetat ihop undrar man såklart hur samarbetet gått. Man kan säga att det här var lite av 
testomgång för om vi skulle kunna arbeta ihop i framtiden. Och svaret på det är kort sagt ja. Det har flutit på otroligt 
bra under hela arbetet. Vi har tillsammans lyckats peppa varandra de dagar när det känts allmänt jobbigt och som 
om vi kört fast. När något har gått fel har det inte varit lika jobbigt som när man är ensam. Vi har också kommit 
fram till idéer som inte hade kommit om vi arbetade var för sig, och framförallt har vi åstadkommit mycket och haft 
väldigt roligt under tiden.

När det kommer till rollfördelningen hade vi väntat oss att det skulle utkristallisera sig under arbetets gång vem som 
hade mer ansvar för vilken del, men det har det förvånade nog inte gjort. Det kan ha att göra med att det är en 
relativt kort tid det här arbetet har fortgått. Men vi tror att det i framtiden när vi hunnit jobba ihop under en längre 
tid både kommer att vara oundvikligt och nödvändigt att utveckla en rollfördelning för att kunna arbeta så effektivt 
som möjligt. Eftersom det här är första gången vi arbetar ihop har vi känt av varandra litegrann, och kommer till 
nästa projekt utvärdera detta och se vilka delar som skall vara vems arbetsuppgift.

UTVECKLA OCH ETABLERA VARUMÄRKET

Vi ser många möjligheter att utveckla arbetet med vårt varumärke. Följande steg för oss är att registrera varumärket 
och att arbeta vidare med mallar för hur vi vill uppfattas, för hur våra presentationer för kunder skall se ut så att 
det går fort att göra i ordning material för presentation. Dels sparar det tid och dels gör det att vi får ett enhetligt 
uttryck. Till det arbetet hör också att göra i ordning ett rithuvud som vi alltid kan använda så att alla ritningar ser 
likadana ut och kan numreras på samma sätt. Vi vill också få i ordningen en gemensam portfolio och få igång 
hemsidan på riktigt. Det första målet för LarsEk ute i verkligheten är att försöka komma in på Greenhouse vid 
Stockholm Furniture Fair 2012.

UTVECKLA KOLLEKTIONEN

Vi skulle vilja utveckla några av produkterna. Lamporna behöver vi gå igen en omgång till innan de känns klara som 
prototyper. Också bordet skulle vi vilja göra i en variant där vi har en laminerad bordsskiva med samma björklist 
runtom. På så sett skulle den bli betydligt mer slitstarkt och uttrycket kunde också kunna vinna på det. Stolarna vill 
vi skåla i framsargen för att få dem mer bekväma, och göra något åt ryggstödet som känns för tydligt i ryggen. 
Pallarna tippar för lätt och vi bör därför se över benplaceringen för att få dem stabilare.
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Det vore kul att testa vidare vilket uttryck man kan skapa genom att sy ihop flera tygklädda faner till produkter. Det 
kunde resultera i helt nya produkter och är något som vi skulle kunna arbeta vidare med. Det vore också intressant 
att se om det går att fästa knappar genom faner genom att först limma två tunna faner med fibrerna åt olika håll. 
Det man bör tänka på då är att det inte blir lika lätt att böja ihop det till former som skärmar till exempel.

DESIGNPROCESS I UTVECKLING

Sättet vi jobbade på för att skissa fram kollektionen skilde sig ganska mycket från det sätt vi tidigare jobbat i 
skissprocesserna. Tidigare har vi båda två mest jobbat efter den metod som beskrivs i Jan Landqvists bok ”Vilda 
idéer och djuplodande analys” (s. 16-20), där man genomför en grundlig första skissetapp för att sedan testa 
och experimentera och gör presentationsskisser, ritningsunderlag och tillverkar modell, innan man utvärderar, gör 
konstruktionsarbete och tillverkar prototyp. Ofta har vi då genomgått en mycket grundligare skissetapp i början 
där man tömmer ut så många idéer som möjligt på papper och i små modeller och gör detta i flera steg. Skissar – 
sorterar – skissar – sorterat – och så vidare. Och på så vis har bestämt mycket av formen innan man börjar bygga 
fullskalemodell.

Den här gången gjorde vi den första etappen mycket kortare och jobbade istället mycket mer med fullskalemodellerna. 
Det här gjorde att det var lättare att kommunicera mellan oss, så man hela tiden verkligen kunde visa varandra 
exakt hur man menade, och titta på delarna i full skala. För oss har det här sättet fungerat bra, då vi har svårare för 
att beskriva med penna och papper precis vad vi menar. Och när man är två är det enormt viktigt att verkligen 
förstå. När man däremot skissar bara för att man själv skall förstå behöver inte skisserna vara lika tydliga eftersom 
man ser själv vad man har tänkt. Skillnaden mot hur vi tidigare jobbat har också varit att vi mycket fortare bestämde 
oss för vilka grundskisser vi skulle utgå ifrån. På det sättet fick vi också mycket mer tid på oss att se över detaljerna 
i konstruktion och form, något som vi kommit fram till är mycket viktigt för LarsEk. Vi tror också att det här är mer ett 
sätt vi kommer att arbeta på när vi kommer ut i det verkliga arbetslivet, att fortare bestämma sig för en idé att jobba 
vidare på och sedan förfina den till perfektion.

TANKAR OM PUBLIKATIONEN

För arbetet med en eventuell nätpublicerad bok kan man tänka sig följande scenario: Under september bearbetar 
vi vårt manus, anpassar innehållet, kanske bygger ut respektive reducerar vissa avsnitt för att anpassa det till en 
bredare läsekrets. Under oktober lämnar vi manus till någon kollega för genomläsning med tanke på innehåll, 
läsförståelse och grafisk form samt till någon annan representant för målgruppen med tanke på den språkliga 
redaktionella bearbetningen. I november arbetar vi med layout och bildframtagning. I december publicerar vi. Det 
här skall ses som en preliminär plan som kan ändras beroende på hur vår arbetssituation ser ut och beroende på 
hur rapporten bemöts.
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EPILOG

I skrivande stund ligger branschen som ett oskrivet blad framför våra fötter. Med vårt examensarbete i bakfickan 
känns klivet ut i arbetslivet inte lika enormt som för en tid sedan. Kontakter har knutits och insikter har landat. Nu vill 
vi ut och ta världen med storm. Alla möjligheter ligger för våra fötter. Tack Carl Malmsten för de här tre åren. Nu 
seglar vi vidare på livets ocean. Examensarbetet är avrapporterat. Första kapitlet i LarsEks historia är till ända. Men 
det här är fortfarande bara början.
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