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Sammanfattning
Grafiska profiler har ofta liknande innehåll men ser självklart olika ut för olika verksamheter och varumär-
ken. En cityförening är ett samarbete mellan flera olika aktörer som vill kommunicera med sina målgrup-
per och samtidigt förmedla det som föreningen tillsammans står för. 

Studiens syfte är att ta reda på vad som bör ingå i en grafisk profil för en cityförening och vilka speciella 
faktorer som finns vid framtagandet av cityföreningars grafiska profiler. För att påvisa möjligheterna till 
applicering i det som undersökts, används Mjölby City som exempelfall och studien ska generera riktlinjer 
för Mjölby Citys grafiska profil. För att svara på studiens frågeställningar har en kvalitativ metod används i 
form av kvalitativa intervjuer och en fokusgrupp i form av en workshop. Intervjuerna har legat till stor vikt 
vid undersökningen av de speciella faktorerna, då intervjuer har gjorts med företagsrepresentanter som har 
skapat eller bearbetat grafiska profiler för cityföreningar. Fokusgruppen utfördes för att ta reda på Mjölby 
Citys identitet, något som bör ligga till grund då en grafisk profil utarbetas. En kvalitativ intervju med en 
kommunikationsbyrå har också gjorts för att understryka betydelsen av fokusgruppen.

I analysen framkommer det att den teoretiska utgångspunkten och den framtagna empirin är eniga i flera 
aspekter. Studiens slutsatser bygger på att det finns en del speciella faktorer att ta hänsyn till när det gäller 
cityföreningars grafiska profiler. En cityförening behöver en tydlig grafisk profil och de bör ta hänsyn till 
att det finns en tredelad målgrupp: besökare, investerare och invånare. Det är viktigt att ta hänsyn till om-
givande faktorer så som politik i området, den lokala utvecklingen och marknaden. En grafisk profil för en 
cityförening bör bygga på kärnvärden och en karaktäristisk identitet. Den grafiska profilen bör vara bred så 
att alla föreningens verksamheter inryms under den och den ska gå att kombinera med samarbetspartners 
visuella uttryck. Kulörer bör definieras i den grafiska profilen som kan delas in efter årstider, högtider och 
evenemang. 

Innehållet i Mjölby Citys grafiska profil bör genomsyras av föreningens identitet och kärnvärden. Den bör 
innehålla en tydlig logotyp och olika harmoniserande färgpaletter för olika händelser. Den bör innehålla 
definierade teckensnitt, en antikva och en linjär och om Mjölby City finner en lämplig tagline bör även 
den finnas med i den grafiska profilen.

Nyckelord: Grafisk profil, platsmarknadsföring, stadskärna, cityförening, Mjölby City, kärnvärden, identi-
tet, färg, logotyp, teckensnitt, tagline



Abstract
Corporate visual identities often a have similar kind of content, but of course they differ depending on the 
corporation or brand. A city center association is a collaboration of a number of different companies wil-
ling to communicate with their target groups and in the same time conveying what the association stands 
for.

This thesis work aims to find out what should be included in a corporate visual identity of a city associa-
tion and what special factors can be found in the development of these kind of corporate visual identi-
ties. To demonstrate the applicability of the study, Mjölby City is used as a case study and guidelines for 
Mjölby City’s visual identity will be generated. To answer the frame of questions of the study, a qualitative 
method is used in the form of qualitative interviews and a focus group. Considering the aim of finding 
special factors, the interviews have been of great importance. They were conducted with company repre-
sentatives who have worked with visual identities for city associations. The focus group was conducted 
to find out what Mjölby City’s identity is, which is of great importance when a corporate visual identity 
is developed. A qualitative interview with a communications agency has also been held to emphasize the 
importance of the focus group.

The analysis shows that the theoretical basis and the derived empirical data are in agreement in several 
aspects. The study findings are based on the existence of
special factors to consider during the development of city association’s visual identities. A city association 
needs a clear visual identity and one should take into consideration that there are three target groups: visi-
tors, investors and residents. It is important to take environmental factors into account such as policies in 
the region, local development and the marketplace. A city association’s visual identity should be based on 
core values and distinctiveness. The visual identity should be broad so that all the association’s activities are 
housed under it. The width is also important for the possibilities to combine it with partners’ visual identi-
ties. Colours should be defined in the visual identity program and they should be be classified according to 
seasons, celebrations and events.

The contents of Mjölby City’s visual identity should be permeated of the association’s identity and core 
values. It should contain a distinct logo and various harmonizing colour palettes for different events. It 
should also contain defined fonts, one roman and one linear font, and if Mjölby City finds a suitable tag-
line this should also be included in the visual identity program.

Keywords: Corporate visual identity, visual identity program, place marketing, city centre, city centre as-
sociation, Mjölby City, core values, identity, colour, logo, font, tagline
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Definitionslista 
För att klargöra innebörden av de begrepp som är centrala i detta arbete, återges här en definitionslista. 
Definitionerna är en egen syntes och återspeglar vilken innebörd de har i denna uppsats. 

Cityförening: En förening av aktörer i en stadskärna som brukar arbeta för samarbete vad gäller olika 
verksamheter inom denna stadskärna. Mjölby City är till exempel en förening bestående av fastighetsägare, 
handel/butiksidkare och kommunen. De arbetar för att tillsammans tillvarata olika intressen inom stads-
kärnan. 

Färgpalett: En samling definierade kulörer i en grafisk profil som beskriver de färger som varumärket eller 
verksamheten ska använda i sin visuella kommunikation.

Grafisk profil: Dokumenterad definition av ett varumärkes, eller en verksamhets, visuella uttryckssätt. Här 
finns ofta logotypen, färger och teckensnitt definierade. Ofta finns även en kort användningsbeskrivning, 
men mer utförligt om användning brukar återfinnas i en grafisk manual - vilket detta arbete gör skillnad 
på. Innehållet i en grafisk profil kallas i uppsatsen även “visuellt uttryck” eller “visuell identitet”.

Typvariant: En teckenuppsättning i ett visst typsnitt (teckensnitt) i ett annat utseende än grundformen 
som till exempel fet, kursiv eller kondenserad. 

Identitet: Är i denna uppsats synonymt med varumärkesidentitet, men kan även definieras som ett före-
tags eller en verksamhets identitet. Identiteten är det som finns inom verksamheten, det som är dess “själ” - 
vad de gör, erbjuder, hur de arbetar och deras möjligheter, hot, svagheter och styrkor. Även en verksamhets 
strävan brukar bäddas in i identiteten.

Image: Med image menas den uppfattning som mottagaren har om ett varumärke. Imagen kan påverkas 
med hjälp av genomtänkt marknadsföring och profilering.

Kärnvärden: De värden som uttrycker ett varumärkes, eller en verksamhets identitet. De brukar uttryckas 
som värdeord eller korta begrepp eller meningar.

Pantone Matching System: Ett färgsystem för dekorfärger, färdigblandade tryckfärger, som även kallas 
PMS. Varje enskild färg representeras av ett nummer, så att färgen alltid blir den samma i tryck, även om 
den kan variera beroende på papperstyp och liknande.

Platsmarknadsföring: I denna studie används detta uttryck i enlighet med dess engelska motsvarighet 
Place branding. Marknadsföring (eng. branding) av en plats skiljer sig i vissa aspekter från “vanlig” mark-
nadsföring. Begreppet förklaras mer ingående i kapitel 2.4 Platsmarknadsföring.

Riktlinjer: I detta arbete definieras riktlinjer som råd som tas fram utefter en analys av tidigare framlagd 
teori tillsammans med framtagen empiri. I denna uppsats innehåller dessa riktlinjer råd till Mjölby City 
angående deras grafiska profil. I vissa fall visas de konkret med visuella exempel och i andra fall som i ord 
framlagda råd.



Skype: En programvara som möjliggör IP-telefoni – telefonsamtal över en internetuppkoppling. Om en 
användare har tillgång till en webbkamera i sin dator så kan denne göra ett videosamtal via Skype. 

Tagline: En kort fras som fångar in varumärkets essens, personlighet och positionering, och differentierar 
varumärket från dess konkurrenter.

Varumärke: Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster som 
denne tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärken ligger till grund för individualisering av 
ett företags produkt och dess marknadsföring. Varumärket blir bärare av produkten eller tjänstens identitet 
och image.
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1. Inledning
I varje stad finns en stadskärna, ett levande centrum som erbjuder shopping, upplevelser och umgänge. 
Stadskärnorna består av många olika aktörer, det är allt ifrån butiksinnehavare och restaurangägare till 
fastighetsägare. För att främja ett samarbete mellan dessa aktörer bildas ofta en cityförening för att sam-
ordna gemensamma intressen som evenemang, öppettider och marknadsföring. För att tillsammans lyckas 
kommunicera sitt budskap genom olika medier, så krävs ett sammanhållet visuellt uttryck. Detta uttryck 
hjälper även till att visa vem som står bakom kommunikationen på ett tydligt och konsekvent sätt. De 
flesta verksamheter har idag ett visuellt uttryck, en grafisk profil, som ska spegla deras innersta kärna. 
Cityföreningar som vill marknadsföra en stadskärna är också i behov av ett sammanhållet visuellt uttryck. 
Men vad bör en grafisk profil för en cityförening innehålla och vad är viktigt att tänka på när det gäller just 
cityföreningar?

1.1 Bakgrund och problemformulering
Denna studie behandlar cityföreningars grafiska profiler – vilka speciella faktorer som finns och vad de kan 
innehålla. Författarna av denna uppsats kom i kontakt med Mjölbys cityförening och utifrån deras beskriv-
ning av problemen de har, drogs slutsatsen att de är i behov av en tydligare grafisk profil. Därmed föddes 
idén till detta examensarbete.

I det första mötet med Mjölby City visade citysamordnaren upp marknadsföringsexempel från olika me-
dier som hemsida, affischer och tidningsannonser. Visuellt bedömdes de vara mindre väl sammanhållna. 
Föreningen Mjölby City har idag inte någon utarbetad grafisk profil eller manual och mycket av annons-
marknadsföringen görs grafiskt av den aktuella tidningen själv. Mjölby City har dock en logotyp som 
föreningen är nöjd med, samt en kulör som går igen i logotypen. Mjölby City kommer att agera som ett 
exempelfall genom denna uppsats, och riktlinjer för en grafisk profil för Mjölby City kommer att arbetas 
fram.

Stadskärnor är i grunden platser som framför allt erbjuder shopping, evenemang, café- och restaurangbe-
sök samt promenad- och umgängesplatser. För att locka besökare hit, oavsett om det gäller de egna kom-
muninvånarna eller besökare utifrån, behövs en genomtänkt kommunikation och en tydlig enad identitet. 
Stadskärnan kan ses som “stadens skyltfönster” och kan locka såväl nya invånare som nya företag. (Svenska 
stadskärnor, 2012)

Ofta består cityföreningar av ett samarbete mellan både kommunrepresentanter, fastighetsägare samt 
aktörer som butiksägare, restaurangägare och andra intressenter (Svenska stadskärnor, 2012). Det är här 
problemen uppstår – när det finns så många inblandade aktörer i sådan här verksamhet, hur får de en 
tydlig identitet och hur visas den grafiskt? Detta måste vara svårt att lösa och koordinera och är därmed 
intressant att undersöka.
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1.1.1 Mjölby

Mjölby kommun och stad
Mjölby kommun ligger i Östergötlands län, söder om Linköping, och har ett invånarantal på cirka 
26 000 personer (SCB, 2012). I kommunen finns flera andra tätorter som Skänninge, Mantorp och Väder-
stad. Mjölby är från början en kvarnby dit bönder kom för att mala sin säd i kvarnar som drevs av Svartån 
som rinner genom staden. Antalet kvarnar har minskat under historiens gång och det var först i början av 
1900-talet som Mjölby officiellt kunde klassas som stad. Järnvägen kom 1873 och möjliggör idag pendling 
till exempelvis Linköping eller Tranås (Mjölby kommun 2012a). Under de kommande åren ska Mjölby 
profilera sig som en “potatiskommun” för att marknadsföra kommunen och stärka potatisnäringen. Denna 
satsning ska även märkas inom verksamheter som skolor och äldreboenden i kommunen (Mjölby kom-
mun 2012b). Ingenting nämns dock om att även stadskärnan och cityföreningen ska vara en del av denna 
satsning. Tätorten Mjölby har idag cirka 12 000 invånare och enligt kommunen själva finns det i staden 
goda utbildningsmöjligheter, ett starkt näringsliv och stora grönområden som bidrar till trivsel. Stadens 
centrum har ett stort handelsutbud samt en galleria vid namn Kvarnen, samtidigt som de påstår sig ha 
behållit småstadens goda sidor som till exempel fri parkering. (Mjölby kommun, 2012a) 

Mjölby City
Mjölby City är en ekonomisk förening bestående av näringsidkare, fastighetsägare samt Mjölby kommun 
och bildades i mars 2009. Syftet med föreningen ska vara att gemensamt tillvarata både samhälls- och 
kommersiella intressen. Föreningen ska också främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deltagande 
i verksamheten. Bland annat genom att marknadsföra Mjölbys tätort via samverkan mellan medlemmarna 
och andra intressenter. Verksamheten ska leda till att utveckla Mjölby till en attraktiv mötesplats och han-
delsstad. Föreningen vill även skapa goda förutsättningar för människor att driva näringsverksamhet samt 
att leva och bo i Mjölby. (Stadgar för Mjölby City, 2009)

På Mjölby Citys hemsida står det att ”Mjölby city skall för invånare, besökare, fastighetsägare, handel och 
näringsidkare vara en attraktiv plats och ständigt utvecklas i tiden.” Föreningen sköter även frågor om parke-
ring, utsmyckning av stadskärnan, öppettider, hantering av evenemang, marknadsföring, utredningar, med 
mera. (Ljungvall, 2012a) 

Enligt citysamordnaren Dan Ljungvall (2012) är aktuella arbetsgrupper i föreningen idag två marknadsfö-
ringsgrupper (en strategisk och en praktisk) samt en etableringsgrupp. Olika grupper kan skapas vid olika 
tillfällen, till exempel vid förberedelser för olika evenemang. Det har också funnits en hemsidesgrupp. 
De främsta identitetsbärarna som Mjölby City använder sig av är annonser i lokaltidningar (framför allt 
Östgöta Correnspondenten), medverkande vid möten i olika samband (framför allt kommunala samband), 
skyltar, trottoarpratare, beachflaggor, informationsfoldrar, visitkort och hemsida. Arbetet med marknadsfö-
ring via sociala medier har nyligen påbörjats. Föreningen önskar kunna marknadsföra sig mer, gärna i TV 
och radio, men i dagsläget har de inte ekonomi för detta. (Ljungvall, 2012) 

Figur 1. Mjölby kommuns logotyp Figur 2. Mjölby Citys logotyp
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Den logotyp som Mjölby City använder sig av idag (se figur 2) är framtagen genom en logotyptävling 
och enligt skaparen av logotypen är prickarna i Ö:et framtagna med utgångspunkt i kvarhjulet som finns 
i Mjölbys stadsvapen. Om streck dras lod- och vågrätt mellan punkterna ser man kvarnhjulet tydligt. Den 
”guldiga” färgen valdes för att det skulle kännas ”elegant”. Logotypens skapare menar att hon önskar att en 
grupp hade tillsatts för att arbeta vidare med den grafiska profilen för att få ett enhetligt utseende. (Lund-
blad, 2012)

De evenemang som anordnas i Mjölby som föreningen har stor del i är framför allt Broarnas dag och 
Mjölbykalaset. Därutöver anordnas även en modevisning, Mjölbydrabbningen, loppis, med mera. (Mjölby 
City, 2012)

1.2 Syfte
Syftet är att ta reda på vad som bör ingå i en grafisk profil för en cityförening och vilka speciella faktorer 
som finns vid framtagandet av cityföreningars grafiska profiler. Detta ska påvisas genom att ta fram riktlin-
jer för en grafisk profil till Mjölby City.

För att göra detta krävs förståelse för teorier om grafisk profilering, en undersökning som fokuserar på 
liknande fall, samt insikt i exempelfallets identitet. Studien är verklighetsförankrad och ska kunna assistera 
i ett framtida framtagande av en slutgiltig grafisk profil för Mjölby City.

1.3 Frågeställningar
Studiens frågeställningar som utgår ifrån problemformulering och syfte lyder:
1. Vilka speciella faktorer finns att ta hänsyn till vid framtagandet av en grafisk profil för en cityförening? 
2. Vad bör ingå i en grafisk profil för Mjölby City? 

1.4 Avgränsningar
Gällande ansatsen att ta fram riktlinjer för en grafisk profil utifrån exempelfallets varumärkesidentitet, 
kommer uppsatsen inte arbeta fram eller utveckla Mjölby Citys varumärkesidentitet. Studien kommer 
endast försöka hitta vad Mjölby Citys identitet är, utifrån vad föreningen redan har bestämt och vet, och 
använda detta i framtagandet av riktlinjerna. Studien kommer inte heller att behandla image eller imple-
mentation av den grafiska profilen.

Image kräver att omgivningens och målgruppens uppfattning om varumärket studeras, vilket är en stor del 
av varumärkesstrategier i stort, men inte då man specifikt undersöker identitet och grafisk profil. Imple-
mentering av grafiska profiler är även det en stor och viktig del av varumärkesstrategier, men på grund av 
tidsbrist och en smalare inriktning av arbetet kommer inte heller denna del beröras. Flera av dessa ämnen 
kan ses som utgångspunkter vid vidare forskning, som behandlas i kapitel 6.4 Förslag till vidare studier.

Eftersom det finns så mycket som skulle kunna återges i en grafisk profil så har tonalitet och bildmanér 
valts bort, då dessa istället kan återfinnas i en grafisk manual. Dessa ämnen anses inte vara de viktigaste 
delarna och tillför inte väldigt mycket i denna studie.
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1.5 Uppsatsens struktur
Efter denna inledande del där bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsningar 
behandlats följer ett kapitel om den teoretiska utgångspunkten. Detta är för att få en teoretisk bakgrund 
så att undersökningen kan ha sin grund i vetenskaplig fakta. Detta leder fram till en bättre förståelse av 
analysen och de resultat som tas fram. Nästa kapitel (kap. 3 Metod) förklarar de metoder som använts vid 
insamling av data och även den metod som använts för att analysera denna data. Datan redogörs för i ka-
pitel 4. Empiri, och analyseras i kapitel 5. Analys och resultat. Där framkommer även resultat. I kapitel 6, 
den avslutande delen, förklaras uppsatsens slutsatser och en diskussion om arbetet förs. Sist följer källför-
teckningar och bilagor.
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2. Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för forskningsområdet. De teorier som nämns 
handlar om varumärkesidentitet, grafiska profiler och dess innehåll samt platsmarknadsföring. Teorier som 
läggs fram återkommer senare i analyskapitlet.

2.1 Forskningsöversikt
Det är svårt att finna artiklar, forskning och litteratur som speglar eller liknar denna studie. Sökning har 
utgått från att hitta arbeten som handlar om framtagandet av grafiska profiler, med fokus på cityföreningar. 
Att hitta källor som handlar om cityföreningar är svårt eftersom det inte finns en frekvent använd engelsk 
översättning av just det svenska ordet. Försök har gjorts för att få fram källor som handlar om cityfören-
ingars grafiska profiler, vilket har gjorts med motgång. Det verkar som om få arbeten är skrivna om dessa 
ämnen. Som förväntat kunde inga vetenskapliga artiklar om just Mjölby City hittas, och inte heller källor 
som rent konkret handlar om vad en grafisk profil för en liknande verksamhet kan innehålla. Källor har 
därför valts för liknande ämnen och relevanta infallsvinklar som går att koppla till studiens syfte och frå-
geställningar. Författarna har bedömt att teorier riktade mot “företag” även går att applicera på förenings-
verksamheter, då de i många fall liknar varandra vad gäller marknadsföring och varumärke.

2.2. Identitet och grafiska profiler
2.2.1 Identitet
Laforet (2010) definierar varumärkesidentiteten som funktionella och mentala associationer som varu-
märket skapar eller upprätthåller. Identiteten står för det som bör finnas i konsumenternas medvetande. 
Laforet (2010) poängterar också att det är varumärkets ägare som bestämmer de strategiska målsättning-
arna och skapar varumärkesidentiteten. Varumärkets identitet är en organisations själ och bör förmedlas i 
all kommunikation, oavsett om det är genom produkter, människor eller design (Hinn, 1994).

Det finns flera motiv till varför ett företag bör investera i sin varumärkesidentitet. Bland annat kan ett 
företag särskilja sig gentemot sina konkurrenter med hjälp av en stark identitet. Det gör det också lättare 
att förstå företagets fördelar och funktioner, och kan leda till en större medvetenhet om företaget och dess 
styrkor. Det kan också underlätta ett skapande av ett starkt varumärkeskapital. (Wheeler, 2009)

En varumärkesidentitet ska framträda i element som aktivt ska kommuniceras till mottagarna. Dessa ele-
ment kan definieras i en grafisk profil eller grafisk manual. (Laforet, 2010)

2.2.2 Kärnvärden
För att kunna ta fram essensen hos ett varumärke och kunna visa upp detta med visuell klarhet, måste 
arbetet enligt Wheeler (2009) inledas med att förstå varumärket. Därefter klargöra och formulera detta 
som varumärkets identitet. För att lyckas med detta bör varumärkets kärnvärden formuleras. Även Berg-
ström (2009) menar att en visuell profilering innebär att översätta identitet, vision och centrala värden 
till ett visuellt språk. Han beskriver begreppet kärnvärden som byggstenar och menar att kärnvärdena ska 
genomsyra verksamheten: ”De så kallade kärnvärdena är byggstenarna och kan bestå i öppen attityd, saklighet, 
tillgänglighet och lyhördhet. Förvaltas de på rätt sätt, så att konsumenterna känner förtroende, ökar kapitalet i 
värde men slarvas det med förvaltningen minskar det också drastiskt.” (Bergström, 2009 s. 53) 
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Enligt Melin (1990) är kärnvärde en del av den strategiska varumärkesplattformen och något som ligger till 
grund för utformningen av varumärkets positionering på marknaden. I sin studie urskiljer Melin (1990) 
vissa kriterier för framtagandet av kärnvärden. I samtliga av de fall han undersökt har konsumenterna stått 
i centrum vid valet av kärnvärden. Ett varumärkes kärnvärde bör enligt Melin (1990) uppfylla dessa kri-
terier: det ska vara värdefullt, kommunicerbart, unikt och svår imiterat. Dessa kompletterar varandra och 
utgår både ifrån konsumenternas behov och differentiering mot konkurrenter. Detta visualiseras i figur 3.

Perspektiv

Konsumenter

Konkurrenter

Urvalskriterier

Värdefull

Kommunicerbar

Unik

Svårimiterad

2.2.3 En grafisk profil
Genom en grafisk profil kan företaget särskilja sig från sina konkurrenter och den kan medverka till en 
positiv utveckling för företaget (Hinn, 1994). Tack vare den grafiska profilen kan mottagaren definiera av 
vilken typ företaget är och vilken stil det har. Den största uppgiften hos ett företags visuella uttryck är att 
förmedla företagets identitet och att användas som ett marknadsföringsverktyg (Ind, 1990).

En grafisk profil ska spegla verksamhetens identitet, vision och kärnvärden och vara det visuella språket för 
verksamheten och dess ansikte utåt (Bergström, 2009). En grafisk profil är en viktig identitetsbärare som 
i huvudsak består av logotyp, färger och typografi (Hinn, 1994). Hynes (2009) menar att just logotypen, 
färgschemat och typografin är de viktigaste komponenterna i företags visuella identitet. Men den grafiska 
profilen ska representera hela organisationen och kan också innehålla andra delar så som beskrivning av 
bildmanér, illustrationer, text och tonalitet samt layout (Ind, 1990).

Bergström (2009, s.270) förklarar att det kan finnas många olika sorters bärare av en verksamhets identi-
tet: “Den visuella profilen får ofta ersätta det personliga mötet och det sker med hjälp av visitkort, brevpapper, 
kuvert, foldrar, broschyrer, kataloger, personaltidningar, T-shirts, uniformer, bilar, skyltar, flaggor, annonser, 
förpackningar, reklamfilmer, webbsajter och mycket annat.”

2.3 Innehåll i en grafisk profil
2.3.1 Logotyp
Logotypen består oftast av företaget eller produktens namn (Bergström, 2009). Både Bergström (2009) 
och Wheeler (2009) menar att en logotyp består av ett ord med ett valt typsnitt. Wheeler (2009) menar 
även att en logotyp kan behöva ändras och finjusteras för att vara bärkraftig.

Figur 3. ”Kärnvärdesanalys – urvalskriterier för identifiering av ett varumärkes kärnvärde”
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Logotypen ska spegla företagets inre kärna och skapa förtroende och tillit för företaget och varumärket. 
Logotypens viktigaste uppgift är att vara särskiljande och fungera i olika sammanhang och kontexter. 
(Bergström, 2009)

Bergström (2009, s.271) menar att en logotyp bör uppfylla vissa krav för att vara optimal: 
• “Vara lätt att känna igen
• Vara lätt att läsa
• Fungera i stora liksom små teckengrader
• Fungera i en bestämd färg, men även i enbart svart
• Vara tidslös”

I logotypdesign finns det enligt Kohli och Suri (2002) två aspekter att ta hänsyn till: Den ena är innehåll 
och den andra är stil. Med innehåll menas de beståndsdelar som ingår i en logotyp, så som text och gra-
fiska element – vad som står och vad elementen representerar. Stil är hur dessa element presenteras och ser 
ut (Kohli & Suri, 2002). Hynes (2009) skriver att färg, design och form tillsammans bör skapa en helhet i 
logotypen när den ska uttrycka företagets eller varumärkets identitet.

En dålig logotyp kan skada varumärket, medan en bra logotyp gör det lättare för mottagaren vid varumär-
kesval och skapar en känsla av kvalité och trygghet för företaget. En bra logotyp kan också bidra till att 
mottagaren lättare känner igen varumärkets namn eftersom en logotyp består av en bildrepresentation av 
namnet, som hämtas effektivare av mottagaren. (Kohli & Suri, 2002)

Förändring av en logotyp
Nackdelen med att förändra en logotyp är att igenkänningsfaktorn försämras om logotypen är inarbe-
tad hos mottagarna. Om en logotyp ska förändras bör det vara för att det har skett ändringar i företagets 
namn, i varumärkesstrategin eller i kärnvärdena. Den kan också ändras för att framstå som mer modern. 
Genom att göra små förändringar i stilen i en logotyp så kan en nyhetseffekt skapas, vilket kan vara posi-
tivt. (Kohli & Suri, 2002)

2.3.2 Färg
Enligt Hynes (2009) kallas ibland färg för den “tysta försäljaren” och förmedlar information, skapar en 
bestående identitet och stärker det symboliska värdet hos ett varumärke. Färg har stark koppling till män-
niskors känslor och är därför enligt Bergström (2009) en viktig del i den grafiska profilen. En färg eller ett 
färgspektrum väljs ut för att genomgående visualisera företaget. Eftersom färg talar till människans inre så 
kan färg påverka känslan och stämningen när vi kommer i kontakt med dem i till exempel artiklar, an-
nonser, produkter eller liknande (Bergström, 2009). Men enligt Wheeler (2009) framkallar färger inte bara 
känslor, utan färg uttrycker även personlighet. Genom färg kan varumärket uttrycka vad det står för och 
öka differentieringen från andra företag (Wheeler, 2009).

Bergström (2009 s.257) påpekar även att färger kan kopplas till kulturella betydelser: “Många förknippar 
säkert rött med kärlek och passion. Blått uppfattas ofta som respektfullt, längtansfullt, vemodigt och bluesaktigt, 
medan gult symboliserar glädje. Svart står för sorg och vitt för renhet och oskuldsfullhet. Vidare associerar de 
flesta ljusa färger med kvinnlighet och mörkare med manlighet.”
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Skapandet av harmoni i färg styrs oftast av personligt tycke. Harmoni i en färgpalett kan byggas på lik-
nande nyanser eller starka kontraster, oavsett så skapar harmoni i färg framgång. En primärfärg som får 
dominera är viktigt i logotyper och företagsidentiteter. Men accentfärger och nyans behövs för att skapa 
tydlighet. (Stone, Adams & Morioka, 2006)

Insikt i färgteori är viktigt vid val av färg, men samtidigt en förståelse i hur företaget vill uttrycka sin visu-
ella identitet. Färgen ska fungera på flera olika plattformar, så som webb, annonser, logotyp och liknande. 
Färg kan ena företagets identitet, men också förtydliga varumärkets olika delar och produkter. (Wheeler, 
2009)

2.3.3 Typografi
Bergström (2009, s.124) beskriver typografi som “läran om bokstavsformerna, deras användning och de ar-
rangemang de uppträder i”. Bergström (2009) menar också att ett teckensnitt och ett passande arrangemang 
är det som menas med att typografera. Typografin finns för mottagaren och det är oftast de små detaljerna 
som skapar harmoni (Hellmark, 2006). Doyle & Bottomley (2004) menar att typografi har en stor inver-
kan på den visuella identiteten. De menar också att ett varumärke med lämpliga typsnitt väljs oftare än 
andra. 

För att förstå sig på typografi helt och hållet så krävs det en förståelse för att människor läser ordbilder. Det 
innebär att hjärnan får signaler av ögonen som läser av bokstäverna. Hjärnan är sedan den som sätter ihop 
bilder av orden. En bra typograferad text kan göra att läsaren uppfattar fler ordbilder snabbare och skapar 
en bra läsbarhet. (Hellmark, 2006)

De små bokstäverna kallas gemener och är mer lättlästa därför att de skiljer sig mer i höjd och kan sträcka 
sig under baslinjen som bokstäverna “står” på. Detta leder till att ordbilderna blir mer särpräglade och 
tydliga. De stora bokstäverna kallas för versaler och är inte lika lättlästa som gemenerna. I typsnittsvärl-
den finns det två huvudgrupper som kallas antikva (eller seriff) och linjär (eller sans seriff). Antikvor har 
något som kallas för seriffer, vilket är de små fötterna och flaggorna. Tack vare dessa seriffer så skapas oftast 
tydligare ordbilder och ögat har lättare att följa raderna. (Hellmark 2006) “Serifferna ger orden och raderna 
en slags linje eller räls för ögonen att läsa utmed. Dessutom anses allmänt att växlingen mellan tjocka och tunna 
partier ger antikvabokstäverna tydliga, enskilda karaktärer. Dessa underlättar för ögonen när bokstäverna ska 
identifieras och sättas samman till ordbilder.” (Bergström, 2009, s.132)

Linjären saknar dessa seriffer och lämpar sig bättre till rubriker (Hellmark, 2006). I webbdesign används 
oftast linjärer istället för antikvor, eftersom att antikvor tenderar att bli svårlästa på skärmen (Bergström, 
2009). Se figur 4.

Abc Abc
antikva linjär

Figur 4. Antikva och Linjär
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2.3.4 Tagline
Ett varumärke kan ha en slogan eller tagline (kan i det här sammanhanget även kallas devis, slagord, paroll 
och så vidare). Det är en kort fras som fångar in varumärkets essens, personlighet och positionering, och 
differentierar varumärket från dess konkurrens. Tanken är att det ska påverka kundens köpbeteende genom 
att skapa emotionell respons (Wheeler 2009). Wheeler menar vidare att en tagline dessutom ska vara kort, 
unik, lätt att säga och komma ihåg. Den ska inte innehålla några negativa konnotationer, ska kunna visas i 
en liten teckengrad, ska kunna bli varumärkesskyddad, samt vara svår att skapa.

Ind (1990) menar dock att taglines har vissa begränsningar. Bland annat så kan en tagline vara svår i inter-
nationella kontexter om den är svår att översätta, både språkligt och kulturellt. En tagline tenderar också 
ofta att vara kortlivad och andas mer ”här och nu” jämfört med andra element i det visuella uttrycket. De 
kan också vara för specifika, vilket kan leda till att verksamheten kapslas in i sitt nuvarande skede och har 
svårt att gå vidare eller utveckla sin image. Om en tagline visar på en verksamhets prestanda och verksam-
heten misslyckas med att prestera vad taglinen lovar, kan utgången bli negativ. Men Ind (1990) menar 
också att taglines har en roll att spela och en konsekvent formulerad strategi i form av en tagline gör det 
enklare för anställda att leva upp till identiteten i verksamheten.

Även Wheeler (2009) menar att taglines har en kort livslängd – kortare än logotyper. De är mottagliga 
för marknads- och livsstilsförändringar men är inte godtyckliga, de kan bara växa fram genom en intensiv 
strategisk och kreativ process.

2.4 Platsmarknadsföring
Rosemarie Lindström (2012), som är seniorkonsult på Svenska stadskärnor och har arbetet med centrum-
utveckling i över 14 år,  menar att cityföreningar finns till för att få aktörer i en stadskärna att samarbeta 
om exempelvis marknadsföring. En stadskärna är stadens centrum med en kommersiell och kulturell 
inriktig och med bestämda geografiska avgränsningar. En stadskärna är alltå en plats, vilket därmed i för-
längningen innebär att cityföreningar ska marknadsföra platsen stadskärnan (Lindström, 2012). Därmed 
är teorier om platsmarknadsföring relevanta i detta sammanhang. 

När det pratas om marknadsföring och varumärken är det vanligast att det nämns i koppling till företag 
eller produkter. När det handlar om marknadsföring eller varumärkesskapande (eng. branding) av en plats, 
är dock inte alltid samma teorier och tankar applicerbara. Enligt Moilanden och Rainisto (2009) är skillna-
den avsevärd, och de pratar istället om begreppet platsmarknadsföring (eng. place branding).

2.4.1 Definition av platsmarknadsföring
Moilanden och Rainisto (2009, s. 3) uttrycker att platsmarknadföring bör grundas i identiteten:
“Different places, states and cities can also develop brands, just as companies do, and when brands are strategi-
cally implemented they can become the most central competitive factor. A place can be branded when the right 
tool, the identity, has been chosen which makes it stand out from its competitors.”

Enligt Pedersen (2004) handlar platsmarknadsföring framför allt om att stärka markeringen hos ett geo-
grafiskt område. Enligt Ashworth och Kavartzis (2010) är det en unik typ av marknadsföring eftersom det 
handlar om säljande av många erbjudanden till många olika målgrupper. Det är många fler aktörer inblan-
dade jämfört med marknadsföring av ett företag eller en produkt. Ashworth och Kavartzis (2012) delar 
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också upp platsmarknadsföring i olika grenar som till exempel destinationsmarknadsföring (eng. destina-
tion branding), nationsmarknadsföring (nation branding) och kultur/underhållnings-marknadsföring (cul-
ture/entertainment branding). Många gör även en klar distinktion mellan platsmarknadsföring av städer, 
nationer och turistdestinationer (Moilanen & Rainisto, 2009).

2.4.2 Anledningar till att platsmarknadsföra
Pedersen (2004) som har undersökt Öresunds-området och deras strategier påpekar att platsmarknads-
föring handlar till stor del om att förändra omvärldens bild, image, av platsen i fråga: “The technology of 
branding broadly conceptualizes places as real in a dual sense: on one hand, a place is manifest as a series of 
organizational, geographical, and infrastructural “givens”, and, on the other, a place is a concept that branding 
consultants are trying to create by changing the perception and ideas people already hold about it. Place branding 
aims to create deep-rooted and genuine changes in the make-up of a place.” (Pedersen, 2004 s. 79 f.)

Ashworth och Kavatrzis (2010) menar att platser alltid konkurrerar med varandra eftersom det alltid har 
funnits alternativa platser att välja bland. Platsmarknadsföring erkänner inte bara denna konkurrens utan 
bemöter detta genom att skapa unika fördelar hos platser som ökar den marknadsförda platsens konkur-
rensläge.

Att ”skapa unika fördelar” handlar om image och identitet. Dessa är viktiga begrepp, centrala vid forsk-
ning om platsmarknadsföring. Man vill skapa en image av platsens varumärke hos omgivningen genom 
att förstärka och markera den aktuella platsens identitet. Människor ”förstår” städer på samma sätt som de 
”förstår” varumärken och det är så städers image fungerar. Det är i människors huvuden som bilden av sta-
den skapas och detta är samma process då en bild av ett företags eller produkts varumärke skapas. Därför 
är det bästa sättet, att influera en stads image, att göra på samma sätt som företag och produkter länge har 
gjort: varumärkesmarknadsföring (eng. branding). Om platsmarknadsföring ska användas som ett verktyg 
ska det göras genom att behandla varumärket (platsen) som en multidimensionell konstruktion. Denna 
konstruktion ska bestå av funktionella, emotionella, relationella och strategiska element som tillsammans 
skapar unika associationer till platsen. (Ashworth & Kavatrzis, 2010)

Vad gäller platsmarknadsföring och målgrupper kan detta ses som något mer komplicerat än vad som gäl-
ler för mer vedertagna slags varumärken. Ashworth och Kavatrzis (2010) menar att det finns tre huvudsak-
liga målgrupper: Besökare, investerare och invånare. De första två anses vara mer eller mindre förutsägbara 
vad gäller deras val av platser att besöka eller investera i. Den tredje gruppen försummas dock ofta inom 
forskningen men är väldigt viktig att undersöka för att kunna förstå hur människor uppfattar platsen de 
bor i och därmed beter sig i den. Speciellt om platsmarknadsföringen har som syfte att tillfredsställa behov 
och önskemål hos invånarna. Det finns alltså både en intern och en extern marknad där båda sidorna är 
lika viktiga. Platsmarknadsföring ska ofta täcka båda delarna vilket kan innebära komplikationer. (Ash-
worth & Kavatrzis, 2010)

2.4.3 Genomförande av platsmarknadsföring
Moilanen och Rainisto (2009) menar att kärnan i platsmarknadsföring ligger i att det skapas verktyg län-
kade till ”själen” hos platsen som identitet, image och fördelaktiga associationer. Detta ska sedan användas 
för att attrahera nya företag och besökare samtidigt som det höjer platsens värde. Att bygga platsens identi-
tet är centralt och den aktiva delen i processen.
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Pedersen (2004) anser att platsmarknadsföring är en kombination av organisering och marknadsföring. 
Det är då viktigt att använda konkreta attribut hos platsen tillsammans med traditionell media som texter 
och logotyper.

Moilanen & Rainisto (2009) menar att den fundamentala skillnaden mellan ”vanlig” marknadsföring och 
platsmarknadsföring är frågan om vad som ska marknadsföras. Produkter och företag är mer påtagbart 
medan platser eller destinationer består av mycket mer komplexa och multidimensionella helheter. Därför 
blir det svårt att kontrollera och det händer att olika verksamheter marknadsför samma plats med olika el-
ler ibland motsatta argument. Därmed gäller det att ha en definition av platsen som utgörs av dess kärnvär-
den.

Balmer (1995) i Ashworth och Kavatrzis (2010, s. 211) fastställer att användandet av grafisk design ”kan 
kapsla in organisationens kulturella värden och stödja kommunikationsinsatser.”  De tillägger att Dowling 
(2001) menar att logotyper skapar medvetenhet, triggar igenkännande och aktiverar en redan lagrad bild i 
mottagarens sinne.

Kotler (1999) i Ashworth och Kavatrzis (2010, s. 213 f.) har hittat ett antal strategier som kan användas 
vid platsmarknadsföring. Dessa är: att göra platsen mer karaktäristisk; att förbättra infrastrukturen; göra 
platsen till en tjänsteleverantör; eller göra platsen till en ställe för underhållning och nöje. Det handlar 
alltså om ett mycket stort och krävande arbete som kräver många aktörer samt professionell hantering och 
ledning.

Den kanske tydligaste teorin om tillvägagångssätt inom platsmarknadsföring kommer från Rainisto (2003) 
som i sin studie har undersökt hur platsmarkandsföring lyckas i USA och norra Europa. Rainisto (2003) 
har kommit fram till flera slutsatser om framgångsfaktorer. Figur 5 visar tre dimensioner av framgångsfak-
torer. Elementen i den inre prisman representerar huvudbyggstenarna inom platsmarknadsföring. Begrep-
pen runt om, i cirkeln, möter utmaningarna i makroomgivningen där platsmarknadsföringen äger rum. 
De fyra begreppen utanför cirkeln kallar Rainisto för ”Hur och förmåga”-faktorer (eng. How and ability 
factors) och dessa måste finnas på plats för att kunna praktisera platsmarknadsföring. Alla delarna i figuren 
måste samarbeta och interagera för att det ska leda till en framgångsrik platsmarknadsföring. (Rainisto, 
2003)

Några av de slutsatser som Rainisto (2003) gör som kan vara relevanta för denna uppsats är:
Genom att skapa en känd image för platsen kan fler besökare effektivare attraheras jämfört med platser 
utan varumärkeskännedom. En plats med motstridig kommunikation kommer förlora sin trovärdighet om 
inte huvudvarumärket och undervarumärken är konsekventa med varandra och platsens produkt. De flesta 
platser kan marknadsföras, liksom produkter och tjänster, eftersom det är möjligt att för varje plats hitta 
en kombination av unika faktorer som gör de skiljaktiga från konkurrerande platser. För att platsmark-
nadsföring ska lyckas, måste marknadsföringen styras av den högsta ledningen och engagera alla nivåer och 
intressenter på platsen. (Rainisto 2003, s. 217 f.)
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Figur 5 ”Modified Framework. Success Factors in Place Marketing”
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3. Metod
I det här kapitlet redogörs det för de metoder som användes för att samla in och analysera data. Först redo-
görs det för vad en kvalitativ metod är och därefter förklaras tillämpningen av intervjuer och fokusgrupp 
tillsammans med det urval som gjorts.
 

3.1 Kvalitativ metod
Kvalitativa och kvantitativa tillvägagångsätt skiljer sig tydligt åt och står för två olika forskningsstrategier, 
bland annat för vilken roll teorin står för och vilken kunskapssyn de inrymmer. De kan dock kombineras 
eller komplettera varandra till viss del. Kvalitativ metod har en kunskapsteoretisk inriktning som bygger 
på ett tolkande synsätt, i motsats till kvantitativ metod som snarare följer en naturvetenskaplig modell. I 
kvantitativa metoder ligger tyngden på prövning av teorier (deduktivt synsätt). Medan kvalitativ metod 
bygger på generering av teorier - ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning. Alltså att 
teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. (Bryman, 2006)

Kvalitativ forskning lägger ofta fokus vid ord och stor vikt vid individers uppfattning och tolkning av sin 
sociala verklighet. (Bryman, 2006)

I och med att detta arbete lägger grunden för en ny teoriansats om hur en cityförenings verksamheter iden-
tifieras genom riktlinjer för en grafisk profil, passar ett kvalitativt tillvägagångssätt bäst. Studien riktar in sig 
på en djupare förståelse och tolkningar snarare än kvantifierbar data och strategisk prövning av teorier.

I en kvalitativ studie måste det finnas en medvetenhet om att studieobjekten (som ofta är människor eller 
består av människors verksamheter) skiljer sig på många plan från kvantitativa studiers objekt. Människor 
tillskriver mening i vad de gör i sin omgivning och denna menig kan tolkas på många olika sätt. Ska un-
dersökningen utgå ifrån ett studieobjekts (en människas) synvinklar, åsikter och uppfattningar måste den 
också göra det för att hålla god kvalitet. (Bryman, 2006) 

Respondensvalidering innebär att de som har varit inblandande i undersökningen (i detta fall intervjuper-
soner och fokusgruppdeltagare) också får ta del av forskningens resultat och bekräfta att den beskrivning 
som förmedlas är korrekt. Detta är en metod som kan ge studien en högre tillförlitlighet (Bryman, 2009), 
och används därför i detta arbete.

3.2 Intervjuer
För att uppsatsen ska kunna resultera i svar på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts. 
Intervjuerna har gjorts med representanter från tre företag som varit med och tagit fram och/eller utvecklat 
en grafisk profil för en cityförening. En kvalitativ intervju har även gjorts med en kommunikationsbyrå för 
att ta reda på mer information om begreppet identitet och tillvägagångsätt vid formulering av en verksam-
hets identitet. Detta för att i förlängningen använda informationen vid framtagandet av riktlinjer för en 
grafisk profil.

En kvalitativ intervju är det mest rimliga eftersom studien har ett kvalitativt synsätt men även för att stu-
dien vill generera utförliga svar. Fokus har legat vid vad intervjupersonen tycker är viktigt gällande cityför-
eningar i koppling till grafiska profiler.
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En kvalitativ intervju kan vara ostrukturerad eller semi-strukturerad. Vid en ostrukturerad intervju an-
vänds oftast mer eller mindre specifika teman som minneshjälp för forskaren. Därefter får intervjupersonen 
diskutera fritt, med följdfrågor om det är av betydelse. Intervjun kan likna ett vanligt samtal. Då det gäller 
en semi-strukturerad intervju använder sig forskaren av en intervjuguide med teman som ska tas upp, men 
stor frihet finns och uppföljningsfrågor på det som sägs är en viktig del. Bryman (2009, s. 304) skriver att: 
”Om forskaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, i stället för med en allmän vilja 
att utforska ett område eller ett tema, kommer han eller hon sannolikt att använda sig av semi-strukturerade 
intervjuer för att kunna ta sig an specifika frågeställningar.” (Bryman, 2009)

Då detta stämmer in väl på denna studies arbetssätt, är det en god anledning till varför författarna har valt 
att använda just semi-strukturerad intervjumetod. Författarna ville ta reda på de viktigaste delarna inom 
framtagandet av grafiska profiler med fokus på cityföreningar. I detta fall passade det bra att intervjuper-
sonen fick tillfälle att nämna det denna tyckte var av störst vikt och relevans. Intervjuerna har följt en in-
tervjuguide så att inget förbisågs, men intervjupersonerna fick samtidigt frihet att associera och följdfrågor 
ställdes när det var relevant.

3.2.1 Urval
För att välja relevanta företagsrepresentanter att intervjua gjordes till att börja med en mindre omfattande 
förundersökning om vilka stadskärnor eller cityföreningar som har en utvecklad och tydlig grafisk profil. 
I författarnas närhet fanns Norrköping City vars grafiska profil författarna uppmärksammat även innan 
denna studie började - därmed efterfrågades vilka som hade tagit fram Norrköping Citys grafiska profil och 
svaret blev reklambyrån Anfang i Norrköping. För att ta reda på vilka fler städer som har en tydlig grafisk 
profil så valdes att söka på internet efter stadskärnor/cityföreningar som har en tydlig grafik profil. Därmed 
hittades City Örebro som har anses ha en karaktäristisk logotyp samt en utvecklad hemsida som dessutom 
speglar en tydlig identitet. Efterforskningar klargjorde att scenografibyrån Coco form i Eskilstuna har 
utvecklat City Örebros grafiska profil. Därmed kan urvalet av dessa företag kallas ett systematiskt sannolik-
hetsurval då de har valts utefter urvalsramen (Bryman, 2009).

Bryman (2009) menar att ett urval av intervjupersoner bör fortsätta tills att empirin känns mättad med 
data. Därmed lades det till ännu en intervju i datainsamlingen som hade samma karaktär och tema som de 
tidigare två. I en av de tidigare intervjuerna framkom det att Jönköping City arbetar på ett bra sätt med sitt 
visuella uttryck, och därmed valdes denna stadskärna. CCJ kommunikation är reklambyrån som har tagit 
fram Jönköping citys grafiska profil och en intervju utfördes med en representant från projektet. 

Valet av lämpliga intervjupersoner har gjorts utefter krav på att dessa ska ha varit delaktiga vid arbetet med 
respektive cityförenings grafiska profil. Därmed bygger även detta urval på ett systematiskt sannolikhetsurval. 

En intervju med varumärkesbyrån IdentX genomfördes för att få en djupare förståelse för begreppet iden-
titet och även för att skapa en bra grund till arbetets andra metod (3.2 Fokusgrupp). Intervjupersonen har 
valts genom ett systematiskt sannolikhetsval, då denna dagligen arbetar med det författarna ville ha reda på. 

3.2.2 Omfattning
3 intervjuer har utförts som berör framtagande av grafiska profiler för cityföreningar. 1 intervju med en 
person hade varit allt för tongivande för denna enskilda person. Med 2 intervjuer kan ändå ett visst möns-
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ter och samband ses, och dessa mönster kan bli ännu tydligare då 3 intervjuer tolkas. Fler intervjuer hade 
kunnat göras för att tydligare urskilja mönster. Men eftersom det handlar om semistrukturerade kvalita-
tiva intervjuer som lätt kan bli långa på grund av att intervjupersonen kan associera och prata relativt fritt 
(Bryman, 2009), blir tidsåtgången till intervju och transkribering en påverkande faktor. Dessa 3 intervjuer 
ger en tillräcklig grund att stå på, speciellt i kombination med publicerade teorier om vad grafiska profiler 
innehåller och vilka aspekter som är av vikt.  

Då författarna ville ha en bredare grund att stå på vad gäller varumärkesidentitet gjordes även 1 intervju 
med en representant från IdentX. Denna intervju var till för att komplettera vad teorin säger och för att få 
mer specifik information om vad som gäller just vid cityföreningar. Här behövs därför inga mönster urskil-
jas och 1 intervju var tillräcklig.

Tidsomfattningen på dessa intervjuer var cirka 25 till 45 minuter, beroende på hur mycket intervjuperso-
nen har haft att tillägga.

3.2.3 Tillvägagångssätt

Reklambyrån Anfang och Norrköping City
Intervjun med representanten från Anfang reklambyrå, Carina Forster Dejin, hölls på byråns kontor i 
Norrköping. Platsen var inte ett avskilt rum, utan en soffgrupp på en relativt öppen plats. Intervjun blev 
kort avbruten vid ett tillfälle på grund av att en kollega kom och meddelade att en kund sökte Forster 
Dejin, men hon valde att inte ta det samtalet och istället fortsätta intervjun. Längden på intervjun blev cir-
ka 45 minuter och allt spelades in med respondentens godkännande. Intervjuguiden innehöll teman som 
arbetet med Norrköping City, skillnader mellan andra grafiska profiler och grafiska profiler för cityfören-
ingar, innehåll i en grafisk profil, arbetssättet för att ta fram en grafisk profil, om målgruppstänk samt tips 
och råd. Frågor var planerade men ändrades utefter hur intervjun framskred. Flera oplanerade följdfrågor 
ställdes också. Respondenten har fått ta del av sammanfattning och tolkning av intervjun och har godkänt 
detta. Transkribering av intervjun finns i bilaga 1.

Scenografibyrån Coco form och City Örebro
Monica Holmqvist var representanten från Coco form som intervjuades över ett Skype-samtal med 
videofunktion. Detta tillvägagångssätt med Skype valdes av bekvämlighetsskäl då Holmqvist befann sig i 
Eskilstuna och intervjuarna hade svårt att ta sig dit. Därför ansågs det också viktigt att just videofunktio-
nen kunde användas för att stärka känslan av ett vanligt samtal. Det uppkom ett avbrott under intervjun 
då Holmqvist visade runt i lokalerna genom att gå runt med datorn, vilket till viss del kom som en naturlig 
följd i intervjun. Intervjun blev cirka 25 minuter lång och spelades in med Holmqvists tillåtelse. Intervju-
guiden liknade den som användes vid intervjun med representanten från Anfang. Bland annat innehöll 
den teman med City Örebro som fokus, speciella faktorer för cityföreningars grafiska profiler, arbetssätt för 
framtagande av grafiska profiler, samt tips och råd. Under intervjun uppkom följdfrågor på det som sades 
och respondenten har i efterhand fått godkänna en sammanfattning och tolkningar av intervjun. Transkri-
bering av intervjun finns i bilaga 2.

Varumärkesbyrån IdentX och varumärkesidentitet
Den tredje intervjun som hölls var med representanten Ida Severin från varumärkesbyrån IdentX. Inter-
vjun genomfördes på företagets kontor i Linköping i ett avgränsat rum med en soffgrupp. Inga avbrott 
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gjordes och längden blev cirka 45 minuter. Hela intervjun spelades in med Severins godkännande. In-
tervjuguiden innehöll flera teman så som identitet, grafisk profil, och metod/workshops. Även vid detta 
tillfälle fanns frågor planerade som justerades allt eftersom intervjun fortskred. Ett fåtal oplanerade följd-
frågor ställdes. Severin godkände sammanfattning och analys av intervjun med en ändring. Transkribering 
av intervjun finns i bilaga 3.

Reklambyrån CCJ Kommunikation och Jönköping City
Det bestämdes, som nämnts ovan, att intervjua ytterligare en person för att få en bättre grund till studien. 
En intervju med Carina Lundeholm från CCJ Kommunikation genomfördes över Skype med videofunk-
tion av bekvämlighetsskäl då respondenten befann sig i Huskvarna. Ett mindre avbrott skedde under inter-
vjun då intervjuaren fick en hostattack och intervjun kom kort av sig. Längden på intervjun blev cirka 40 
minuter och spelades in med respondentens tillåtelse. Inspelningen startade dock innan respondenten gett 
sin tillåtelse då Lundeholm direkt hoppade in på intressanta infallsvinklar. Frågan om tillåtelse att spela in 
dröjde några minuter tills hon pratat klart. De teman som hölls och som valdes till denna intervjuguide 
omarbetades från intervjuguiden med Anfang och Coco form för att datan bättre skulle komplettera eller 
möta det som redan framkommit. Intervjuguiden innehöll därför ett stort fokus på skillnader mellan andra 
grafiska profiler och cityföreningars, innehåll i grafisk profil, identitet, om Jönköping City, platsmarknads-
föring, men även tips och råd. Även ett antal följdfrågor ställdes vid behov. Respondenten har godkänt 
sammanfattning och tolkning av intervjun. Transkribering av intervjun finns i bilaga 4.

3.3 Fokusgrupp
För att svara på frågeställningen ”Vad bör ingå i en grafisk profil för Mjölby City?” så har en kvalitativ un-
dersökning i form av en fokusgrupp genomförts. Fokusgruppen utfördes som en workshop och deltagarna 
bestod av representanter från föreningen Mjölby City. Fokusgruppen syftade till att ta reda på vad Mjölby 
Citys identitet är, då identiteten ofta ligger som grund till den grafiska profilen (kap. 2.2.1 Identitet).

Med en fokusgrupp menas att flera personer intervjuas samtidigt med fokus på ett tema. Forskaren är 
oftast intresserad av hur gruppmedlemmarna i en grupp diskuterar en viss fråga. I en fokusgrupp kan de 
frågeställningar eller tankar som är av vikt lättare komma till ytan än vid en enskild intervju. Eftersom att 
deltagarna i en fokusgrupp argumenterar för saker kan forskaren lättare få en realistisk syn på vad deltagar-
na egentligen tycker och tänker. I fokusgruppen blir deltagarna tvingade att reflektera över saker och kan 
också bli tvungna att ändra åsikt över något. (Bryman, 2009). 

I denna workshop fick representanterna från Mjölby City chans att tillsammans komma fram till, eller 
formulera, vad Mjölby City står för och vad som representerar föreningen, tack vare diskussioner emel-
lan deltagarna. Forskarna hade vid undersökningstillfället också stor chans att verkligen se vad som är det 
viktiga och vad Mjölby Citys identitet verkligen är, för att sedermera kunna besluta vad som är lämpligt i 
en grafisk profil för denna verksamhet.
 

3.3.1 Urval
Deltagarna i fokusgruppen var utvalda representanter från föreningen Mjölby City. Mjölby City är en 
cityförening som representerar handel, fastigheter och kommun (Ljungvall, 2012). Därför deltog repre-
sentanter från dessa olika sektioner i fokusgruppen, så att den insamlade datan skulle bli så relevant som 
möjligt. Mjölby Citys strategiska marknadsföringsgrupp togs till hjälp för att välja de representanter som 
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skulle delta, eftersom de visste bäst vilka som borde vara delaktiga. Därmed kan urvalsmetoden kallas ett 
systematiskt sannolikhetsurval.

3.3.2 Omfattning
Enligt Bryman (2009) varierar det hur många grupper som ska användas vid metoden fokusgrupp. Tid och 
resurser påverkar antal grupper och ett allt för stort antal kan vara slöseri med tid. Men mer än 1 grupp 
behövs eftersom att det som sägs i en grupp kan vara specifikt för just den gruppen. (Bryman, 2009) 

Morgan (1988, i Bryman 2009) menar att 6 till 8 gruppmedlemmar är den vanligaste gruppstorleken. 
Hänsyn togs även till att en del kommer tackar ja till att delta, men ändå inte gör det. Detta är något som 
Wilkinson (1999, i Bryman 2009) påstår är vanligt. Fler deltagare än vad som beräknades dyka upp bjöds 
in till workshoppen med Mjölby City, så att de inte skulle göra något om några föll bort. Detta visade sig 
hända, då 2 grupper på 5 personer, blev ändrat till 1 grupp på 10 personer och slutade med 1 grupp på 5 
personer.  Av tidsbrist utfördes ingen ytterligare fokusgrupp.

3.3.3 Tillvägagångssätt
Från början var planen att genomföra 2 workshopgrupper, en morgongrupp och en kvällsgrupp, för att sä-
kerställa att så många som möjligt kunde ställa upp. En beskrivning av workshopen (se bilaga 5) skickades 
ut tillsammans med en inbjudan/kallelse från centrumledaren Dan Ljungvall via e-post. Cirka 10 personer 
visade intresse för morgontillfället, men ingen till kvällstillfället. När fokusgruppen skulle genomföras dök 
enbart 4 personer förutom centrumledaren upp och workshoppen genomfördes med dessa 5 personer. 
Platen var ett mindre konferensrum i föreningens kontorslokaler i Mjölby.

Metoden som användes under tillfället var en så kallad post-it-teknik (Severin, 2012) där deltagarna fick 
frågor och uppgifter att lösa (se bilaga 6) genom att skriva svar på post-it-lappar och därefter gruppera dem 
efter innebörd och diskutera deras relevans. Hela workshoppen spelades in med deltagarnas godkännande. 
Fokusgruppen genomfördes under cirka en och en halv timme och deltagarna godkände en skriftlig sam-
manfattning av workshoppen (se kap. 4.2 Sammanfattning av fokusgrupp) med några mindre ändringar.

3.4 Analysmetod
I en kvalitativ analys undersöker forskaren systematiskt och arbetar aktivt med sin data, i form av att orga-
nisera den, leta trender och koda den för att komma fram till ett resultat (Bogdan & Biklen, 2007, i Fejes 
& Thornberg, 2009). Patton (2002, i Fejes & Thornberg, 2009) menar att varje kvalitativ analys skiljer sig 
från varandra och att varje kvalitativ analys är unik. Den kvalitativa analysen kommer utgå ifrån några av 
de punkter som Kvale (1997, i Fejes & Thornberg, 2009) urskiljer som huvudmetoder för kvalitativ analys. 
Ad hoc är den metod inom den kvalitativa analysen där forskaren kan kombinera fritt mellan två eller flera 
av de andra analysmetoderna och växla fritt emellan dem. De analysmetoder som kommer kombineras är 
koncentrering och kategorisering. Med koncentrering menas att datan sammanfattas och fokuserar på att 
få fram kärnfulla formuleringar. Kategorisering innebär att det datamaterial som samlats in kategoriseras 
genom en analys av likheter och skillnader. (Fejes & Thornberg, 2009)
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4. Empiri
I detta kapitel sammanfattas det som framkom under intervjuerna och fokusgruppen och som är av vikt 
för studien. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av respektive intervjurespondent och deras respektive 
företag. Därefter är sammanfattningarna indelade efter avsnitten identitet, speciella faktorer, innehåll i gra-
fisk profil, platsmarknadsföring och tillvägagångssätt. Sist följer en sammanfattning om det som framkom 
under fokusgruppstillfället med Mjölby City.

4.1 Intervjuer

4.1.1 Om reklambyrån Anfang och Carina Forster Dejin
Carina Forster Dejin och John Kyrklund är ägarna till reklambyrån Anfang reklambyrå som finns belägen 
i Norrköping. Anfang menar själva att de arbetar med allt från marknadskommunikation, copywriting 
och grafisk formgivning till webb. “Idé, text och bild. Det är vad vi på Anfang arbetar med. Men det är den 
personliga prägeln och det välkomnande leendet som utmärker oss. För vi är så mycket mer än en reklambyrå” 
(Anfang, 2012). Forster Dejin (2012) berättar själv att hon har arbetat i branschen sedan 1988 och att 
hon var med och startade upp Anfang. Det var Anfang själva som tog kontakt med Norrköping City, då 
Anfang ansåg att deras marknadsföring var spretig. (Forster Dejin, 2012) 

4.1.2 Om Scenografibyrån Coco form och Monika Holmqvist
2005 startades scenografibyrån Coco form som fokuserar på rumsliga koncept. På byrån arbetar sex perso-
ner och byrån har sitt kontor i Eskilstuna. Skyltfönster, evenemang, montrar och scener är det som hör till 
deras vardag och de fokuserar på kundens behov. “Vi formger och bygger upp miljöer utifrån kundens önske-
mål och visioner. Personlighet och hög kvalitet är vårt signum!” (Coco form, 2012) Coco form arbetar också 
med helhetstänk och visuella uttryck. Coco form ägs av Holmqvist och en kollega till henne. Holmqvist 
har tidigare arbetat som informatör och grafiker, pluggat i fyra år och startade därefter Coco form. Coco 
form arbetade först med att göra dekorer till två gallerior i Örebro, och därefter kontaktade cityföreningen 
byrån för att de behövde hjälp med sitt visuella uttryck. Det handlade från början om att visualisera pre-
sentkort och erbjudanden men ledde till en utveckling av City Örebros grafiska profil som helhet. (Holm-
qvist, 2012)

Figur 7. City Örebros logotyp Figur 8. Jönköping Citys logotypFigur 6. Norrköping Citys logotyp
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4.1.3 Om varumärkesbyrån IdentX och Ida Severin
Den Linköpings baserade varumärkesbyrån IdentX startade 2005 och består idag utav sju personer med 
olika bakgrunder. Företaget arbetar med affärsutveckling med varumärket i fokus. De arbetar genom att ta 
fram strategier för positionering och differentiering genom att utgå ifrån företagsidentitet och värdegrun-
der. IdentX arbetar också med att skapa förutsättningar för god intern och extern kommunikation på före-
tag. De fyra delarna de arbetar mest med är analys, strategi, kommunikation samt form och språk. IdentX 
samarbetar med både webbyråer, reklambyråer, PR-byråer och undersökningsföretag. (IdentX, 2012) Seve-
rin är konsult och projektledare och har arbetat på IdentX i tre år. Tidigare studerade hon Media Manage-
ment i Kalmar och därefter har hon varit marknadskoordinator på olika företag (Severin, 2012). 

4.1.4 Om reklambyrån CCJ Kommunikation och Carina Lundeholm
1978 bildade Carlström, Carlsson och Jakobsson CCJ Kommunikation. De beskriver sig själva som en 
fullservicebyrå som jobbar med det mesta inom reklam. “Ett samarbete kan innebära allt från övergripande 
strategier till stöd för de lokala återförsäljarna. Vi kan konsten att bygga varumärken samtidigt som vi kan 
stödja din försäljning med aktiva kampanjer. Allt ska samspela för att nå mätbar framgång” (CCJ kommu-
nikation, 2012). Lundeholm arbetade i fyra år på CCJ innan hon blev heltidspolitiker och var då bland 
annat engagerad i Jönköpings stad och stadskärna. Lundeholm (2012) återvände därefter till CCJ där hon 
idag har arbetat i sju år och är projektledare. Jönköping City är en kund som CCJ har nära kontakt med 
och gör grafiskt material åt (Lundeholm, 2012). 

4.1.5 Identitet

Anfang
Forster Dejin (2012) menar att det krävs profilering för att kunna möta konkurrens och kunna differen-
tiera sig som företag. Det finns enligt Forster Dejin (2012) en skillnad på begreppen att “shoppa”, “handla” 
och att “köpa”, vilket det under Anfangs arbete med Norrköping City har gjorts en undersökning om 
(Karlsson & Wanger, 2007).  I fastslagandet av identiteten kan dessa tre ord vara bra begrepp att använda 
sig av. Arbetet med Norrköping City har speglats av ordet “shopping”. Vilket betyder att människor åker 
in till Norrköping City för att shoppa och inte för att handla mat eller köpa något speciellt. (Forster Dejin, 
2012)

Coco form
Ett företags vision och vad företaget står för är viktigt att ta reda på för att hitta företagets identitet. 
Identiteten är det som sedan bygger den grafiska profilen(Holmqvist, 2012). Holmqvist (2012) menar att 
logotypen kan kompletteras eller förändras utan att identiteten påverkas. Detta var något som Coco form 
arbetade med vid utvecklandet av City Örebros grafiska profil. Holmqvist (2012) menar också att färg är 
en stark identitetsbärare. 

IdentX
Severin (2012) beskriver företagsidentitet som något som redan finns, något som inte tas fram och som 
är svårt att påverka. “Identitet är ju någonting som man inte påverkar så lätt utan det finns där i väggarna.” 
(Severin, 2012) Det går bara att ta reda på identiteten genom att prata med företaget självt. Identiteten 
är något som behöver identifieras i analysfasen och bland annat kan tas fram genom att titta på styrkor, 
möjligheter och vision. Identiteten omformuleras till en strategi som gör att alla på företaget vet vad de ska 
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säga, vilket leder till en tydligare identitet. Den tydliga identiteten kan sedan höja varumärkesvärdet. Iden-
titeten kan speglas visuellt genom en bakgrundsberättelse, en story, där kärnvärdena ska finnas i logotyp 
och färgval. IdentX utgår alltid ifrån identiteten då byrån skapar ett grafiskt uttryck. (Severin, 2012)

Genom att titta på verksamhetens aktuella position och ta fasta på det positiva och särskiljande som finns i 
identiteten så kan kärnvärden tas fram med hjälp av företagets ledning. Kärnvärdena ska röra sig åt ett visst 
håll men samtidigt ligga nära identiteten. Det hela handlar enligt Severin (2012) om att de på företaget får 
tolka orden och komma överens om vad dem står för, eftersom att det är svårt att hitta ord som är särskil-
jande från andra. Tonalitet och huvudbudskap är också viktigt och att samtidigt få kärnvärdena att genom-
syra allt kommunikativt material. (Severin, 2012) 

CCJ Kommunikation
Lundeholm (2012) menar att trovärdighet är ett viktigt ord, oavsett om det gäller marknadsföring eller hur 
en cityförening representerar sig. En cityförening ska inte utge sig för att vara något som de inte är. Enligt 
Lundeholm (2012) ska fokus ligga på vad verksamheten står för idag och vad de kan stå för i framtiden. 
Kärnvärdena ska spegla identiteten, något som CCJ använde internt då de skapade Jönköping Citys gra-
fiska profil. Trovärdighet är också viktigt vid framtagandet av kärnvärdena. Identiteten hos en cityförening 
ska också förmedlas till nya besökare i stadskärnan. (Lundeholm, 2012)

4.1.6 Tillvägagångssätt för att urskilja identiteten 

Anfang
Forster Dejin (2012) menar att vid framtagandet av den grafiska profilen bör arbetet börja med att ta reda 
på kärnvärden och huvudmålgruppen. Det är även viktigt att titta på målgruppens förväntningar och 
matcha detta med ledningens tankar på hur dessa förväntningar kan mötas eller överträffas. Det kan vara 
svårt att arbeta med så stor målgrupp, men om det undersöks vad verksamheten faktiskt erbjuder så går det 
att specificera målgruppen något. 

IdentX
Severin (2012) påpekar att det är mycket bra om alla intressenter i verksamheten/föreningen är med under 
hela processen, och att de känner sig delaktiga. Hon menar också att det är viktigt att en grundanalys görs 
väl och att utgångspunkten verkligen ligger vid identiteten när en grafisk profil tas fram. Som nämns ovan 
bör konkurrenters logotyper granskas och se till att den nya logotypen blir särskiljande. (Severin, 2012)

På IdentX arbetar de mycket med workshops för att definiera företagens identitet, men de tar även reda 
på imagen genom att prata med omvärlden. De använder flera olika verktyg och metoder. Ibland kan 
workshop:en genomföras genom att sitta och tänka en och en eller indelade i grupper. Man kan bland 
annat arbeta med att ta fram kollage under workshopen, eller att skapa framtida fiktionella löpsedlar. Vid 
lite mindre grupper använder de ofta post-it-lappar. Då kan de till exempel ställa frågor om vad företagets 
styrkor och svagheter är, eller göra en hel SWOT-analys. Om det är ett företag som har svårt att profilera 
sig brukar de ta reda på hur de ska kunna förklara företaget med bara en mening. (Severin, 2012)

Severin (2012) menar att om en grupp på under 12 personer, helst runt 10 och ej under 5, brukar post-
it-tekniken fungera bra. Om gruppen har under 5 deltagare kan varje persons åsikt bli väldigt tongivande, 
och det blir inte så dynamiskt. Severins rekommendation är att satsa på att ta fram kärnvärden då work-
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shop för Mjölby City hålls, och för att göra det skulle dem till exempel kunna arbeta med motsatspar un-
der workshoppen - det vill säga att dem får en lista med motsatser och så ska dem ringa in det som passar 
bäst in på företagets identitet. Samma sak skulle kunna göras fast med färger, för att till exempel ta reda på 
om Mjölby City är med röd än gul.

Efter att workshoppen är utförd bör gemensamma nämnare undersökas, vad som sades mest under tillfäl-
let. Om något hittas som sticker ut lite från helheten och “bottenplattan” identiteten, kan det ses som en 
möjlig positionsförflyttning, kanske en ny strävan. För att mäta om det som kommit fram under work-
shoppen fungerar kan det testas på målgruppen. (Severin, 2012)

4.1.7 Speciella faktorer för cityföreningars grafiska profiler

Anfang
Anfangs arbete med Norrköping City handlade enligt Forster Dejin (2012) till stor del om att locka män-
niskor till stadskärnan. En svårighet var att definiera om det rör sig om att locka besökare till en specifik 
galleria, någon butik eller bara till platsen “stan”. Forster Dejin (2012) menar också att det sällan finns 
någon stor budget i cityföreningar, där byggs budgeten istället upp av många små aktörer. Platsmarknads-
föring är faktorn som skiljer arbetet med en grafisk profil för en cityförening från arbetet med grafiska 
profiler för andra verksamheter enligt Forster Dejin (2012).  Olika event har används för att locka männis-
kor till stadskärnan i Norrköping. Eventmarknadsföring används oftast istället för produktmarknadsföring. 
Det viktiga är att få med alla aktörer, både butiker och restauranger, för att få en sammanhållen marknads-
föring. (Forster Dejin, 2012)

Forster Dejin (2012) menar att när det gäller city, shopping och händelser så är det ofta påtagligt årstids-
påverkat, framför allt vad gäller färgsättningar: “Är det nationaldag, så är det svenska flaggan. Är det påsk, så 
är det gult [...]. Hösten brukar vara lite mer brun-murrig.” Forster Dejin (2012) påpekar att det kan vara ett 
bra “tänk” att ta med färger i den grafiska profilen som går att använda vid olika årstider.

Cocoform
Som tidigare nämnts sammankopplas och samarbetar ofta City Örebro med Örebro kommun och det 
krävs därför att det visuella uttrycket fungerar tillsammans med kommunens. Därför är bland annat City 
Örebros färgspektra anpassat till att fungera ihop Örebro Kommuns färgval. Holmqvist (2012) berättar 
att Coco form tog fram olika färger till olika huvudevent som City Örebro har och där tanken är att dessa 
färger ska vara igenkänningsbara för de olika tillfällena. Vattentornet Svampen är ett känt stadskännemärke 
i Örebro och dess karaktäristiska ränder har använts i delar av det grafiska uttryck som Coco form tog fram 
för ett utav City Örebros huvudevent “Sommarnatt”. (Holmqvist, 2012)

CCJ
Lundeholm (2012) anser att den grafiska profilen för en cityförening ska fungera tillsammans med sam-
arbetspartners logotyper, oavsett vilken färg de har. Därför valde CCJ att göra Jönköping Citys grafiska 
profil, framför allt logotypen, så att den går att kombinera med andra verksamheters visuella uttryck. Den 
grafiska profilen ska inte enbart spegla shopping, enbart handel eller enbart restauranger, det är viktigt 
att den grafiska profilen kan uttrycka helheten. Lundeholm (2012) menar att det i en cityförening ofta 
finns många åsikter att ta hänsyn till. Näringsidkarna i stadskärnan betalar för att vara med i föreningen 
och vill därför få sin röst hörd. När det gäller den grafiska profilen så använder CCJ olika färger när det 
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gäller Jönköping Citys evenemang eller årets årstider. Färgerna är dock inte bestämda eller definierade och 
färganvändningen blir de som CCJ anser passar tillfället, till exempel en guldaktig eller röd kulör vid jul. 
Lundeholm (2012) menar att City Örebro kan känna sig fria att byta färg eftersom att logotypen är så pass 
enkel och i svartvitt. Men hon menar också att det kan vara bra att specificera färgerna. Anledningen till 
att de inte gjort detta är att CCJ själva arbetar nära Jönköping City och skapar deras marknadsföringsma-
terial löpande. (Lundeholm, 2012) 

4.1.8 Innehåll i grafisk profil

Anfang
Det är viktigt att tänka på användning och sammanhang vid framtagande av grafiska element. Anfang 
hade planerat att applicera ett grafiskt element i form av ränder i olika färger beroende på årstid. Det skulle 
behålla samma form men med en kulörförändring under året som gör det visuella mer levande. Till jul 
hade Anfang valt rött, till vinter en blåaktig färg, höstfärger, vårfärger och sommarfärger. I slutändan kom 
i stort sett enbart höstfärgerna att användas. Känslan och budskapet är viktigt enligt Forster Dejin (2012) 
när det gäller färgvalet. Det är viktigt att hitta rätt färgskala (till exempel knalliga färger eller en mild färg-
skala) och skapa en färgharmoni. (Forster Dejin, 2012)

Enligt Forster Dejin (2012) är en tydlig logotyp det viktigaste i en grafisk profil för en cityförening. 
Logotypen ska vara tydligt sammanhängande och tala om att “det här är vi”. Forster Dejin (2012) menar 
även att språket och tonaliteten är viktigt. Gällande teckensnitt så menar Forster Dejin (2012) att Anfang 
i arbetet med Norrköping City valde en ganska speciell linjär som inte fanns i så många typvarianter som 
huvudtypsnitt till Norrköping City. Sådana teckensnitt kan fungera bra i rubriker, men layout-arbetet kan 
uppfattas som låst på grund av detta. Forster Dejin (2012) anser att en antikva hade varit ett bättre val för 
att spegla modernitet, mode och “cityfashion”. 

En tagline ska endast användas om den är tillräckligt bra och ska då finnas med i den grafiska profilen. 
Riktlinjer bör då finnas som säger hur och när den ska användas och om den ska användas tillsammans 
med logotypen eller inte. (Forster Dejin, 2012)

Coco form
En logotyp kan förekomma i olika färger och varianter enligt Holmqvist (2012). City Örebros logotyp 
innehåller ett karaktäristiskt attribut som används som ett grafisk element i annat grafiskt material. Detta 
attribut består av att C:et i “City” och Ö:et i “Örebro” är en och samma karaktär, i form av ett stort C med 
prickar över. Inuti denna figur finns orden “City Örebro” (Se figur 7). Färgen kan också ändras i logotypen 
om det finns ett starkt attribut som är igenkännande, vilket Holmqvist (2012) anser att City Örebro har. 
Därmed används i City Örebros logotyp oftast en gul kulör, men ibland även en turkos eller andra kulörer. 
Holmqvist (2012) poängterar att det viktigaste i den grafiska profilen är logotypen, som ska vara tydlig och 
lättarbetad. 

Färg är en stark identitetsbärare och enligt Holmqvist (2012) så är det bra om färg vågar användas. Som ti-
digare nämnt kopplades färg till olika huvudevent i City Örebros grafiska profil. City Örebros största event 
valdes ut och färgkodades. Evenemanget Mode-design tilldelades en lila kulör, julen röd, Marknadsafton 
blå och Sommarscen turkos. Målgruppen påverkade dessa färgval, då bland annat Sommarscen tilldelades 
en turkos kulör för att kännas ungdomlig och Marknadsafton fick en klassisk blå färg då det evenemanget 
har en “mer mogen” målgrupp. (Holmqvist, 2012) 
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Vid framtagandet av City Örebros grafiska profil togs det hänsyn till att cityföreningen arbetar med och är 
starkt kopplad till Örebro kommun. Därför var det viktigt att de uttryck som togs fram fungerade väl ihop 
med Örebro Kommuns visuella uttryck. (Holmqvist, 2012)

City Örebro använder teckensnitten Georgia och Avant Gard, något som Holmqvist (2012) menar fort-
farande fungerar bra även om de funnits länge. “Avantgard [...] modernt och vackert typsnitt tycker jag och 
funkar i väldigt många sammanhang. Tillsammans med Georgia som har en annan identitet med seriffer som 
är lättläst fortfarande.” (Holmqvist, 2012) Coco form valde också att ta fram illustrationer till City Örebro, 
istället för fotografier, då de ansåg att det är lättare att tröttna på fotografiska bilder än på illustrationer. 
(Holmqvist, 2012)

IdentX
Severin (2012) ser en grafisk profil som ett styrdokument för formgivare och något som stärker ett varu-
märke på marknaden. Hon nämner att det grafiska är den minsta gemensamma nämnaren i ett företag. 
Den grafiska profilen är enligt Severin (2012) också väldigt smal och bestämmer färgval och teckensnitt. 
Severin vill understryka att i det är i en varumärkesplattform som kärnvärden, vision, position och varu-
märkeslöfte definieras. Det är den strategiska plattformen. Det är logotypen som är den viktigaste delen i 
den grafiska profilen och den innehåller färg och teckensnitt. Vid framtagandet av en ny logotyp bör det 
undersökas vad som är särskiljande. (Severin, 2012) 

CCJ
Lundeholm (2012) poängterar vikten av att en grafisk profil bör innehålla så pass mycket information, 
att oavsett vem som följer den i slutändan, så ska det bli rätt. Förutom logotyp är bildmanér, teckensnitt, 
färgspecifikationer och placeringsdirektiv viktigt i en grafisk profil. Det grafiska materialet ska kännas 
trovärdigt, och det ska vara lätt att ta till sig. Vart materialet ska synas är en viktig aspekt och det ska kunna 
fungera lika bra i dagspress som på till exempel ett paraply. Eftersom det ofta handlar om att marknadsföra 
evenemang med andra inblandade arrangörer, är det viktigt att inte göra det grafiska för minimalistiskt och 
“design-fint”. Arrangörerna vill ofta att marknadsföringen ska synas och väcka uppmärksamhet, då finns 
risk att de inte känner sig så bekväma med det. (Lundeholm, 2012)

Vad gäller logotypen för Jönköping City så togs den fram för att fungera med ett brett innehåll och visa på 
det aktiva city. Den skulle samtidigt kännas modern då det var en del av en större förnyelse av Jönköping 
City. Logotypen är svart och vit för att den ska fungera ihop med andra organisationer och verksamheter. 
Detta gör också att de är relativt fria att använda dekorfärger i koppling till logotypen eftersom att den är 
så enkel. (Lundeholm, 2012)

Vad gäller färgval menar Lundeholm (2012) att tanken är att färger ska vara enkla att använda till allt 
material. Den grafiska profilen innehåller “påhäng” i färger som signalerar olika saker och som går att 
kombinera. CCJ har även tagit fram milda dekorfärger som fungerar för olika ändamål, till exempel bro-
schyrmaterial. Dessa färger passar även bra ihop med bildmanéret. Lundeholm (2012) poängterar även att 
färgpaletter helst inte bör vara för strikta, man ska kunna variera färgerna bland annat efter evenemang och 
säsong. (Lundeholm, 2012)

Teckensnitt ska upplevas som tydliga, lättlästa och man ska tänka på vilken omgivning de används i, om 
det framför allt är i dagspress till exempel. Just för Jönköping City var det viktigt att visa på att man för-
nyade, och därför valdes moderna teckensnitt. (Lundeholm, 2012)
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Jönköping City har som stadskärna inte spikat någon tagline, men Lundeholm (2012) menar att det kan 
vara bra att ha en. Istället har Jönköping City använt olika taglines vid olika tillställningar eller vid olika 
tidpunkter, till exempel “I händelsernas centrum” under en period då det hände mycket i City. (Lunde-
holm, 2012)

4.1.9 Platsmarkandsföring

Anfang
Forster Dejin (2012) säger i intervjun arbetet med att ta fram en grafisk profil för en cityförening eller 
stadskärna i stort handlar om platsmarknadsföring - att locka människor till en plats och skapa mervärde. 
Men det bör definieras vad det är som ska attrahera. Är det stan/centrum som helhet, en galleria eller en 
butik? Konkurrensläget bör undersökas, vad gör människor i stan och varför åker de dit? Vad gör de på 
andra platser som kan räknas som konkurrenter? Samtidigt menar hon att den absolut bästa reklamen är 
att få invånarna att trivas: “Får du 90% av dina kommuninvånare att tycka att det är det självklara valet, då 
sprids det automatiskt ut till dem utanför kommunen också”. (Forster Dejin, 2012)

Cocoform
Som nämnts ovan kopplas City Örebro ihop med Örebro kommun och City Örebro använder sig av ett 
känt stadsmärke (Vattentornet Svampen) i det grafiska uttrycket. Cocoform tog även fram ett vykort som 
skulle fungera som en tidslinje för City Örebros verksamhet. (Holmqvist, 2012)

CCJ
Lundeholm (2012) håller med om att det handlar om platsmarknadsföring när det gäller cityföreningar, 
framför allt eftersom att det är summan av vad väldigt många gör på en avgränsad yta, i detta fall stadskär-
nan. Det är därför viktigt att tänka på kommunikation och liknande ur en besökares synvinkel. Men sam-
tidigt inte glömma bort helheten, till exempel om det känns otryggt någonstans så påverkar det helheten. 
Det är också viktigt att utomstående lätt kan uppfatta logotypen och det grafiska uttrycket och förstå att 
det är stadens centrum som det handlar om. (Lundeholm, 2012)

4.2 Sammanfattning av fokusgrupp
5 personer från föreningen Mjölby City deltog i denna workshop som ägde rum den 11 april 2012 kl. 
8:30. Av dessa 5 deltagare var en person näringslivsutvecklare i Mjölby kommun, en person var marknads-
chef för ett kommunägt bostadsbolag, två personer var butiksägare och en person var citysamordnare.

Workshoppen inleddes med ett fastslagande att syftet med workshoppen var att kunna formulera vad 
Mjölby Citys identitet är, så att en grafisk profil och i förlängningen marknadsföringsmaterial kan tas fram 
i linje med denna identitet. Det poängterades att det var deltagarnas uppgift att diskutera fram denna 
formulering, och att workshopledarna endast var där för att hjälpa till.

4.2.1 Tre ord Mjölby City står för
Den första uppgiften löd: “Skriv tre ord som du tycker Mjölby City står för.” Deltagarna bads att skriva tre 
ord på tre post-it-lappar under tidspress och därefter gruppera dem på rummets whiteboardtavla. Därefter 
diskuterades orden och grupperingarna, vad de innebar. En deltagare poängterade att de borde skriva vad 
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Mjölby City står för idag, och inte vad man önskar att Mjölby City ska stå för. Dessa grupperingar av ord 
gjordes:

Första grupperingen – Parkering och kommunikation
”Friparkering”, ”Parkering”, ”Kommunikation”. Med dessa ord menade deltagarna att det är unikt och bra 
att Mjölby City har gratis parkering. Det är lätt att ta sig till city och inom city. Det är nära till allt och det 
går lätt att förflytta sig inom centrum.

Andra grupperingen – Trevliga känslor
”Vänligt”, ”Familjärt”, ”Samarbete”, ”Kämpar”. Mittemellan första och andra grupperingen hamnade 
ordet ”Nära” och med detta ord menade deltagaren att det är inga stora avstånd i stan, men också i bety-
delsen att det är lite “kärt”. Diskussionen om samarbete bygger på tanken om att föreningen bygger på 
samarbete, och att om man drar åt samma håll blir man starkare. Deltagarna diskuterar grupperingen och 
menar att butiksinnehavare pratar med sina kunder och det är mycket fokus på personligt bemötande. 
Folk hälsar på varandra, och man vet vilka nästan alla är. De som går till Mjölby City springer ofta på nå-
gon som de känner. Butiksinnehavarna förknippas starkt med sin butik - de blir ett med butiken. Det finns 
också en bra sammanhållning mellan de som jobbar i olika butiker. Med samarbete menar de att de hjälper 
varandra inom city. Mjölby City får kämpa lite mer mot andra större stadskärnor.

Tredje grupperingen – Smått men med bredd
”Småstadssyndrom”, ”Stillsamt”, ”Småstad”, ”Centrum”, ”Butiksmix”, ”Småskalighet (inte så många ked-
jor)”. Det är ingen storstadshets, stillsamt i både positiv och negativ bemärkelse – kan vara både ”tråkigt” 
och ”skönt”. Bra mix av butiker – både kedjor och privata aktörer. Man kan hitta det mesta, även om 
butiksmixen inte är komplett. Människorna i Mjölby hälsar på varandra och “alla känner alla”. Men det 
förekommer även avundsjuka och viss rädsla för konkurrens. En deltagare menar att man ibland har lite 
dåligt självförtroende som liten stad. kedjor betyder mer anonymitet, det ger ingen “exklusivitet”, det blir 
lite “Mysigare” med mer speciella butiker, och det kanske är de man ska sträva mer efter, men menar att 
de inte kan hävda sig där i dagsläget. Till exempel Eksjö och Strängnäs har unika attribut de kan använda 
i sin marknadsföring men Mjölby har inte något sådant och “har som besöksstad inte den där grädden på 
moset”. Men Mjölby City har ju en galleria, vilket är ganska unikt för en stad av denna storlek. De korta 
öppettiderna är ett problem, det är en av anledningarna till att besökare kanske åker till Ikano huset i 
Linköping istället. Det är svårt att marknadsföra öppettider, och det kanske inte är det man ska trycka på. 
Ordet “vänligt” anser de låter mer positivt än “stillsamt”, som kan få en tråkig negativ klang.

En följdfråga ställs om vad Mjölby City skulle vilja stå för. Svaret blir: Bra öppettider - man bör enas, det 
är första steget, så det blir “lika men olika.” De vill också stå för exklusivitet och det unika. Det tycker de 
att loggan står för. De vill framstå som lite mer “top of the line” och “jäklar anamma”, att man inte nöjer 
sig med att vara en småstad. De menar att det är viktigt att det ska finnas butiker som har det lite mer 
exklusiva.

4.2.2 Det unika för Mjölby City
Den andra frågan löd: “Vad har Mjölby City som inte andra stadskärnor har?” Här användes samma tillvä-
gagångssätt som vid föregående fråga. Dessa grupperingar av ord gjordes:
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Första grupperingen – Mat och utbud
”Matbutiker” ”Lunchställen”, ”Kvarnen”. Här handlade diskussionen om att det finns en stor galleria för 
en så liten stad samt även många matbutiker och lunchställen. De diskuterar att gallerian inte har den mest 
attraktiva utsidan, men att insidan känns bra. 

Andra grupperingen – Parkering
”Friparkering”, ”Gratisparkering” ”Parkering”. Deltagarna menar att den fria parkeringen är en viktig as-
pekt som utmärker Mjölby från andra, till exempel Linköping och Jönköping där parkeringen ofta är dyr. 

Tredje grupperingen – Tillväxt
”Tillväxt”, ”Kommuninvånare-ökning”. Diskussionen handlar om att fler och fler företag kommer till 
Mjölby City och invånarantalet ökar. Detta är unikt för en stad av denna storlek, då en av deltagarna 
poängterar att detta inte är vanligt. Sysselsättningen ökar, kommunen har ett bra företagsklimat och an-
talet nya aktörer ökar, vilket är speciellt för en stad av denna storlek. De båda lapparna innebär alltså inte 
samma sak, men de har samma positiva anda.

En följdfråga ställs: “Kan man säga att Mjölby City växer?” Deltagarna svarar att man kan mena det till viss 
del. Men de menar samtidigt att gemene man på stan inte skulle hålla med om detta, då de har en tendens 
att fokusera på butiker som stänger igen. Men de skulle gärna vilja vända invånarna till att bli mer positiva.

Ensam lapp – Samarbete
”Samarbete”. De menar att det är unikt att både bostad, kommun och handel jobbar tillsammans, även 
om det inte finns en tillräckligt bra vi-känsla. 

Fjärde grupperingen – Läge och evenemang
”Å-kontakt”, ”Läget”, ”Broarnas dag”. Det är lätt att ta sig till Mjölby City även om Mjölby inte syns jät-
tebra från motorvägen. Broarnas Dag är det evenemang som är mest känt, och har funnits i många år men 
är kanske inte det största evenemanget. Mjölby ligger vid Svartån.

4.2.3 Mjölby Citys målgrupp
Den sista frågan löd: “Vad i Mjölby City finns för dessa målgrupper?” Fem olika målgrupper skrevs upp 
på whiteboard-tavlan, avgränsade med lodräta streck. Deltagarna fick skriva själva på lappar vad de tyckte 
passade in på vardera målgrupp. När de var klara skrevs resultaten upp på tavlan och de fick diskutera 
om vad som skulle stå under vilken målgruppskategori. De kunde skriva till exempel butiker, fik, platser, 
evenemang, med mera.

Vad som finns för de olika målgrupperna
Tonåringar: Gamestop, JC, Gusto, Kicks. Kanske: Mediacenter, Intersport
Familj före barn: Gamestop, Kicks, Fik, Presenten, JC.
Barnfamiljer: Gamestop, Mataffärer, Lekpark/stadsparken, Mjölbykalaset, Broarnas dag
Familjer med utflugna barn: Modevisning, Mjölbykalaset, Broarnas dag
Pensionärer: Modevisning, Mjölbykalaset, Broarnas dag
(Alla: Funktionshinder-anpassat.)
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Alla målgruppskategorierna hanns inte gå igenom var för sig, men deltagarna kom ändå fram till att det 
inte finns så mycket för tonåringar och även för familj före barn. Mest finns det för barnfamiljer, familjer 
med utflugna barn och pensionärer. De blir alltså den primära målgruppen. Alla evenemangen var riktade 
till dessa målgrupper.

4.2.4 En avslutande diskussion
Mötet avslutades med att sammanfattad det som diskuterats under workshoppen. Det som då sades var att 
butiksinnehavare pratar med sina kunder och att fokus finns på personlig service. Mjölby City är trevligt. 
Mjölby City präglas av en stor delaktighet – att bli en del av ett socialt nät. Mjölby City är charmigt och 
äkta och det finns även mycket kunskap om vad som kan erbjudas. Det går att gå ned på stan och hitta 
något att köpa. De sammanfattade att kärnan kanske ändå är att Mjölby City är personligt och nära, men 
ändå har ett bredd och stort utbud. En diskussion kom även upp om slogans, som till exempel ”vi ger mer” 
och ”den vänliga småstaden”.

4.2.5 Vad som framkom om Mjölby Citys identitet
Mjölby City är en liten, trivsam och personlig stad med tillväxt. Där finns ett stort utbud av mataffärer, 
lunchställen och butiker – både kedjor och mindre privata aktörer. Där finns fri parkering. Det är lättill-
gängligt i city med korta avstånd och Mjölby City står även för närhet i personlig betydelse.

Målgruppen är framför allt barnfamiljer, familj med utflugna barn och pensionärer. Där finns inte lika 
mycket för tonåringar och familjer innan barn.
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5. Analys och resultat
I denna del flätas empiri och teori samman. Här redogörs det för vad speciella faktorer för en grafisk profil 
för en cityförening är, men också vad som framkommit om identitet, kärnvärden och olika delar i en gra-
fisk profil.

5.1 Speciella faktorer
Forster Dejin (2012) menar att det som framför allt skiljer ett arbete med grafisk profil för en cityfören-
ing från grafisk profil för andra verksamheter, är att det här handlar om platsmarknadsföring. Hon berör 
flera gånger strategier för marknadsföring och kommunikation i intervjun. Alltså tolkas det som att hon 
menar att det den grafiska profilen i förlängningen används till - marknadsföring och kommunikation - är 
av sådan karaktär att den vill marknadsföra Mjölby City som en plats. Därmed behöver detta finnas med 
som en aspekt vid utformningen av den grafiska profilen. Enligt teorin (kap. 2.4 Platsmarknadsföring) är 
det viktigt att tänka på en rad punkter vid platsmarknadsföring. Viktigt är konsekvens i marknadsföringen 
av platsen (Rainisto, 2003). En tredelad målgrupp bör vara i fokus - besökare, investerare och invånare 
(Ashworth & Kavatrzis, 2010). Angående målgrupper menar Forster Dejin (2012) att invånarna är den 
viktigaste målgruppen, om de trivs sprids ryktet och imagen automatiskt. Lundeholm (2012) menar dä-
remot att man vid framtagande av kommunikation och visuellt uttryck främst bör ha besökaren i åtanke. 
Det krävs även en insikt i att platsmarknadsföring även handlar om att titta på makroomgivningen som 
politik, lokal utveckling, marknaden, och så vidare (Rainisto, 2003). Detta kan till exempel handla om 
att cityföreningar i städer bör se till vad som händer i omgivningen. Om kommunen genomför en större 
marknadsföringskampanj kan det vara fördelaktigt för cityföreningen att haka på denna kampanj. Vad gäl-
ler konsekvens bör även stadens huvud- och undervarumärken vara konsekventa med varandra (Rainosto, 
2003). Undervarumärken kan till exempel vara gallerior eller evenemang på platsen.

Den rent konkreta delen handlar om att marknadsföra stadens eller platsens identitet och skapa en image 
på bästa sätt. Verktyg kan skapas som är länkade till “själen” hos en plats, och för att lyckas med detta kan 
kärnvärden formuleras som är genomgående i identiteten. (Moilanen & Rainisto, 2009) Ett sådant verktyg 
kan vara en grafisk profil. Kotler (1999) i Ashworth och Kavatrzis (2010) menar att man bland annat bör 
göra platsen mer karaktäristisk, genom att till exempel göra platsen till ett ställe för underhållning och 
nöje. Detta kan utnyttjas i framtagandet av kärnvärdena. Pedersen (2004) berör konkreta attribut, att 
utnyttja sådana för att göra platsen mer igenkännbar. Om just grafisk design så menar Balmer (1995) i 
Ashworth och Kavatrzis (2010) att grafisk design kan kapsla in vad platsens varumärke står för.

Pedersen (2004) klargör i teorin (kap. 2.4.1 Definition av platsmarknadsföring) att platsmarknadsföring 
handlar om att många fler aktörer är inblandade än vid enskilda företags marknadsföring, och det handlar 
om att sälja in många olika former av erbjudanden till många olika målgrupper. Här är Lundeholm (2012) 
inne på samma ämne då hon menar att cityföreningen består av många olika aktörer, där alla är med och 
betalar sin del till koalitionen och därmed även har många åsikter och förväntningar om marknadsföringen 
och det grafiska uttrycket. Därför poängterar hon vikten av att det grafiska uttrycket, framför allt logo-
typen, ska uttrycka denna helhet och inte bara visa på till exempel shopping, restaurangliv eller handel. 
Det är dessutom viktigt att den grafiska profilen ska vara av sådant uttryck att den går att sätta ihop med 
samarbetspartners grafiska uttryck i marknadsföringssammanhang. (Lundeholm, 2012) I detta fall kan 
samarbetspartners vara till exempel kommunen eller enskilda aktörer inom föreningen. 
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Forster Dejin (2012) påpekar att det är skillnad på begreppen “handla”, “köpa” och “shoppa”. I arbetet 
med Norrköping City och dess identitet gjordes en undersökning om detta där det framkom att “handla” 
är att köpa fokuserat med prestation till exempel vitvaror och möbler. “Köpa” är också fokuserat och man 
köper sådant som man måste ha, till exempel livsmedel. “Shoppa” är däremot kravlöst och kan vara lust-
fyllt - man shoppar till exempel kläder, skor och kosmetik. (Karlsson & Wanger, 2007) Norrköping Citys 
identitet använde sig av ett större fokus på begreppet “shopping”. I Mjölby Citys fall anses inte staden vara 
stor nog för ett liknande tillvägagångsätt. Det är i stadskärnan man finner handel för alla tre begreppen och 
en allt för nischad identitet mot enbart en av dessa skulle sannolikt vara negativt för de andra två handels-
kulturerna. I Mjölby behövs snarare en bred identitet för att kunna klassificeras som en större stadskärna 
värd att besöka.

Ännu en särskiljande faktor som har tolkats ur empirin är att både grafiska profilen för Norrköping City 
och den för City Örebro utformades med likartade idéer om färganvändning och färgpaletter. Detta färg-
tänk är inget författarna kommit över då de tittat på företags eller varumärkens grafiska profiler. Idéerna 
handlar om att använda flera olika färgpaletter till olika årstider, högtider eller evenemang, men att de 
ändå harmoniserar och fungerar väl ihop. Även om inte den grafiska profilen för Jönköping City innehåller 
olika färgpaletter för olika händelser, så menar Lundeholm (2012) på CCJ Kommunikation att olika färger 
används vid olika årstider eller evenemang och att det kan vara en bra idé att göra så. Men hon menar sam-
tidigt att färgpaletter inte ska vara för strikta, man ska kunna variera färgerna efter säsong eller evenemang. 
(Lundeholm, 2012) 

Den grafiska profilen bör alltså inte enbart innehålla en färgpalett med ett antal kulörer som går att använ-
da till allt grafiskt material. Forster Dejin (2012) menar att de till Norrköping City från början planerade 
att ta in färgpaletter att använda vid sommar, nationaldag, påsk, vinter, jul och höst, men att det i slutän-
dan aldrig implementerades då centrumchefen ansåg annorlunda. Hon påstod att när det handlar om city, 
shopping och evenemang så är det ofta väldigt årstidspåverkat, framför allt vad gäller färgsättningar. Även 
Holmqvist (2012) var inne på samma spår då Coco form tog fram färger till City Örebro. De kopplade 
olika färger till olika huvudevenemang för att skapa igenkänning och tydligare identitet. De tog fram färg-
paletter för julen, Mode-design veckan, Marknadsafton, Sommarscen och presentkortet för City Örebro. 
Forster Dejin (2012) sa vid intervjutillfället “försök göra marknadsföring vid julen utan att använda rött”. 
Det ligger något i det, då många årstider och högtider allmänt kopplas till specifika färger. Att då i den gra-
fiska profilen ha dessa färger specificerade underlättar för ett harmoniserat och konsekvent grafiskt uttryck. 

Att koppla olika färger eller färgpaletter till olika evenemang, högtider eller årstider kan alltså tolkas som 
något specifikt för framtagandet av grafiska profiler för cityföreningar, och något som Mjölby City också 
skulle kunna göra. 

5.2 Identitet
Laforet (2012) poängterar i teorin (kap. 2.2.1 Identitet) att det är företaget som skapar identiteten. 
Holmqvist (2012) förklarar att det är viktigt att förstå vad företaget står för och vilken vision som finns 
för att hitta identiteten. Severin (2012) menar dock att identiteten är något som inte tas fram, utan att det 
är något som finns. Men hon poängterar också att identiteten bara går att få fram genom att prata med 
företaget själva. Lundeholm (2012) menar också att identiteten bygger på vad verksamheten verkligen är 
och att det är viktigt att det man visuellt visar upp känns trovärdigt gentemot detta. Kärnvärdena speglar 
identiteten och ska finnas med vid framtagandet av den grafiska profilen. Både teori och empiri är överens 
om att en tydlig identitet kan höja varumärkesvärdet. 
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Severin (2012) menar att identiteten bör speglas med hjälp av en berättelse och visas tillsammans med 
hjälp av kärnvärden i logotypen och färgerna. Holmqvist (2012) tycker att färg är en stark identitetsbärare 
och beskriver att logotypen kan ändras och justeras utan att identiteten förändras. Lundeholm (2012) 
menar att de besökare som kommer till staden som kanske aldrig har sett det grafiska uttrycket innan 
snabbt ska inse vad Citys identitet är och förstå vad det handlar om. Vad gäller fasthållandet vid identiteten 
menar Forster Dejin att det är bra att hitta en linje i språket att hålla fast vid och att språk och budskap ska 
förmedla samma ton och anda. Även Severin (2012) menar att tonalitet och språkligt uttryckssätt är av stor 
betydelse och att kärnvärdena bör genomsyra även detta.

För att ta reda på Mjölby Citys identitet så har det hållits en fokusgrupp med representanter från Mjölby 
City. Eftersom både teorin (kap. 2.2.1 Identitet) och Empirin (kap. 4.1.5 Identitet) är överens om att det 
är företaget som bestämmer identiteten så är det också bara Mjölby City själva som kan förmedla iden-
titeten till arbetets författare. Då Mjölby City är studiens exempelfall är det därför viktigt att ta reda på 
dess identitet innan riktlinjer för den grafiska profilen går att ta fram, då identiteten bör visas genom den 
grafiska profilen.

Under tillfället med fokusgruppen fick representanter från Mjölby City chansen att förmedla till förfat-
tarna vad Mjölby City har för identitet. ”Mjölby City är en liten, trivsam och personlig stad med tillväxt. Där 
finns ett stort utbud av mataffärer, lunchställen och butiker - både kedjor och mindre privata aktörer. Där finns 
fri parkering. Det är lättillgängligt i city med korta avstånd och Mjölby City står även för närhet i personlig 
betydelse.” (kap. 4.2 Sammanfattning av fokusgrupp)

5.2.1 Kärnvärden
I teorin avsnittet om kärnvärden (kap. 2.2.2 Kärnvärden) klargörs vikten av att formulera kärnvärden för 
ett varumärke. Wheeler (2009) menar att formuleringen av kärnvärden gör att man kan plocka ut essensen 
hos ett kärnvärde och Bergström (2009) påstår att kärnvärden är byggstenar i arbetet att ta fram ett visuellt 
uttryck.

Empirin säger i stort samma sak, framför allt Severin (2012) menar att kärnvärden bör vara en del i 
varumärkets strategi och de ska genomsyra, och levas upp till, i hela verksamheten. Forster Deijn (2012) 
menar att arbetet med en grafisk profil bör utgå från bland annat kärnvärdena och Anfang tittade mycket 
på dessa vid arbetet med Norrköping Citys grafiska profil. Lundeholm (2012) menar att trovärdighet är 
en mycket viktig faktor då kärnvärden tas fram. Det handlar även om att man ska kunna stå för det man 
säger sig vara, det som uttalas som kärvärden ska även införlivas interns i verksamheten. I Jönköping Citys 
fall användes kärnvärdena till stor del internt i föreningen och arbetade aktivt med dem, vilket Lundeholm 
ansåg var mycket logiskt och detta går i linje med vad Severin (2012) sagt. Kärnvärdena fanns även med 
vid framtagandet av den grafiska profilen, om än kanske inte lika ordagrant som när de användes internt 
(Lundeholm 2012).

Detta leder fram till tolkningen att kärnvärden är av stor vikt och bör tas fram i början, eller till och med 
innan, arbetet med resten av den grafiska profilen börjar. De bör vara trovärdiga och bidragande till fram-
tagandet av den grafiska profilen.

Angående tillvägagångsättet vid framtagande av kärnvärden menar Melin (1990) i teoriavsnittet att konsu-
menterna bör stå i centrum vid valet och ett varumärkes kärnvärden bör vara värdefulla, kommunicerbara, 
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unika och svårimiterade. Dessa kriterier ska utgå ifrån både konsumenternas behov samt differentiering 
mot konkurrenter.

Här skiljer sig teorin från empirin något, då Severin (2012) menar att man med hjälp av ledningen kan ta 
fram kärnvärden genom att ta fasta på det positiva och särskiljande i identiteten. Hon nämner alltså inget 
om att utgå från konsumenterna eller målgruppen, utan trycker mer att utgå ifrån företagets identitet och 
strävan. Angående åsikten om att kärnvärdena ska visa på det som är särskiljande, är de båda överens. For-
ster Deijn (2012) menar att det var viktigt att titta på både kärnvärden och huvudmålgruppen innan det 
resterande arbetet fortsatte, men det är något oklart om hon menade att man skulle titta på dem i koppling 
till varandra.

Severin (2012) föreslog att det kunde vara bra att fokusera på kärnvärden under workshoppen med Mjölby 
City, vilket gjordes till viss del. Deltagarna skulle skriva ord och diskutera dessa, och det är möjligt att vissa 
av dessa ord kan användas som kärnvärden.

Ord som framkom under workshoppen med Mjölby City som skulle kunna använda som kärnvärden 
följer nedan. Vissa av dem följer en strävan, vissa utgår från huvudmålgruppens behov, vissa trycker på det 
som är differentierande/särskiljande från andra stadskärnor och de följer alla till viss del Melins kriterier 
om att vara värdefulla, kommunicerbara, unika och svårimiterade.

Potentiella kärnvärden:

Författarna vill rekommendera de ord som bäst speglar det som sammanfattades under workshoppen (kap. 
4.2 Sammanfattning av fokusgrupp) om Mjölby Citys identitet, och samtidigt följer både Severins och 
Melins åsikter. Dessa är: Vänligt, nära, bredd, charmigt

Värdet “Nära” valdes därför att workshoppen innehöll mycket diskussion om att det dels är korta avstånd 
i city, samt att många känner sig nära personerna i city då “alla känner alla” och butiksinnehavarna ofta 
är bekanta och på så sätt nära sina kunder. Alltså nära i dubbel betydelse. Därför ska ordet “Nära” stå för 
gemenskapen mellan näringsidkarna och konsumenterna, men även nära i betydelsen avstånd i city. 

“Vänligt” för att visa på den inställning och anda som finns i city, vilket också framkom under workshop-
pen. Vänlig fick under diskussionen lite samma innebörd som begreppet “stillsamt”, men kändes mer 

Nära
Personlig
Trevlig
Trivsam
Utbud
Lättillgängligt
Personlig service
Delaktighet
Samarbete
Tillsammans
Charmigt

Äkta
Kunskap
Bredd
Vänlig
Småstad
Mervärde
Familjärt
Kämpar
Kärt
Sammanhållning
Stillsamt 

Skönt
Butiksmix
Exklusivt
Mysigt
Speciellt
Driv
Gratis parkering
Tillväxt
Å-kontakt / Svartån
Läget
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positivt och kan vara tilltalande för huvudmålgruppen. “Vänligt” ska stå för den familjära känslan i city 
och den stämning som finns i stadskärnan. 

“Bredd” för att det under workshoppen framkom att Mjölby City har en bra butiksmix med både ked-
jor och privata butiker, här finns dessutom ett stort utbud av mat- och lunchställen. Deltagarna menade 
samtidigt att butiksmixen inte är optimal, vilket även gör att det skapar en strävan om detta ord väljs in 
som kärnvärde. “Bredd” står därför för det breda utbudet i stadskärnan, det finns mycket att välja på. Men 
också för en strävan om att kunna erbjuda ännu mer. 

“Charmigt” agerar som en bärare av den innebörd som låg till grund då deltagarna pratade om att Mjölby 
City är och bör vara mysigt, exklusivt och unikt. Även här bäddas en strävan in. Därför ska “Charmigt” stå 
för den karaktär som ska finnas i city, en strävan om att framstå som en äkta och speciell stad. 

Melin (1990) påpekar att konsumenternas behov vid framtagandet av kärnvärden är de viktigaste och 
därför har inte interna värden som “samarbete” eller “delaktighet” valts. Istället har kärnvärden tagits fram 
med utgångspunkt från konsumenterna - de som besöker Mjölby City och deras synvinkel. Mjölby City 
är trots allt en förening som i första hand ska marknadsföra stadskärnan i Mjölby, och inte vad föreningen 
gör.

De valda kärnvärdena följer ett konsumentperspektiv (se fig. 3) genom att vara värdefulla och kommuni-
cerbara. De har starka innebörder men de är ändå begrepp som är lättförståeliga. De följer ett konkurrens-
perspektiv genom att vara unika i detta sammanhang men kriteriet “svårimiterad” är svår att uppnå. Till 
exempel har City Örebro tre ledord: Trygghet, trivsel och tillgänglighet (City Örebro, 2012). Ingen av dem 
är exakt samma som de valda för Mjölby City, men har liknande innebörder. Norrköping City har mång-
fald, kvalité och personlig service (Sundell, 2012) som kärnvärden. Mångfald liknar bredd och personlig 
service kan liknas vid vänligt, så även detta är tecken på att urvalskriteriet svårimiterad är svåruppnåeligt.

5.3 Innehåll i en grafisk profil för Mjölby City
5.3.1 Logotyp
Enligt teorin (kap. 2.3.1 Logotyp) framkommer det att en logotyp har ett valt teckensnitt, något som även 
empirin styrker då Severin (2012) menar att logotypen innehåller ett valt teckensnitt och färg. I teorin 
(kap. 2.3.1 Logotyp) beskrivs det även hur Wheeler (2009) menar att detta teckensnitt kan behöva justeras 
för att på bästa sätt passa. 

Både teorin (kap. 2.3.1 Logotyp) och empirin (kap. 4.1.7 Innehåll i grafisk profil) beskriver att en logo-
typ ska vara tydlig, lättarbetad, särskiljande och gå att använda i olika medier och plattformar. Färger ska 
enligt teorin fungera i logotypen, medan Holmqvist (2012) även beskriver i empirin att färgen kan variera 
i logotypen om det är så att det finns ett starkt attribut som är igenkännande. Men Kohli & Suri (2002) 
menar att en logotyp kan skadas negativt om den förändras, eftersom en förändring kan skapa förvirring 
hos mottagarna. De poängterar även att en förändring av en logotyp endast bör göras om det sker föränd-
ring i företagsnamnet, varumärkesstrategin, kärnvärdena eller för att få en modernare känsla. Lundeholm 
(2012) menar att CCJ Kommunikation för Jönköping City valde att ta fram en enkel svart-vit logotyp för 
att den ska fungera bra i olika sammanhang och tillsammans med ganska fritt valda dekorfärger. Vad gäller 
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teckensnittet valde de ett som skulle spegla vad identiteten stod för vid det tillfället - förnyelse och moder-
nitet (Lundeholm 2012). Hynes (2009) menar att färg, design och form tillsammans ska bidra till logoty-
pen och då spegla företagets identitet, något som även stärks i empirin (kap. 4.1.5 Identitet). 

De tre stadskärnorna Norrköping City, City Örebro och Jönköping City följer alla ett gemensamt mönster 
gällande utformningen och användandet av sina logotyper. Detta mönster handlar om färganvändning i 
koppling till logotypen. Norrköping Citys logotyp är svart alternativt vit och ligger på färgade tonplattor 
eller mönster som kan bytas ut. City Örebros logotyp används för det mesta i gult men kan även växla till 
turkos och andra färger (Holmqvist, 2012). Jönköping Citys logotyp är svart och vit och vid användning 
kan ett så kallat “underhäng” (Lundeholm, 2012) i olika färger kopplas på beroende på sammanhang. 
Ingen av logotyperna har alltså en fixerad kulör (förutom svart och vit) som alltid används med logotypen 
utan kan variera. Holmqvist (2012) påpekade dock att det är viktigt att det finns ett starkt attribut i logo-
typen om färgen ska kunna växla. Detta tillvägagångssätt skulle kunna appliceras i utformandet av Mjölby 
Citys logotyp, såvida attributen i logotypen är starka.

Mjölby Citys logotyp bör bygga på ett teckensnitt som gör att logotypen blir tydlig och särskiljande. 
Genom att använda ett starkt attribut kan färger komma att ändras, även om det viktigaste är att logoty-
pen fungerar ihop med en primärfärg. Det bör också tas hänsyn till varför logotypen bör ändras och om 
det skett ändring i företagsnamnet, varumärkesstrategin, kärnvärdena eller om det behövs en modernare 
känsla. Logotypen bör även vara av sådan karaktär, att den går att använda tillsammans med samarbetande 
verksamheters grafiska profiler. Eftersom kärnvärdena har definierats i analysen så kan Mjölby City för-
ändra sin logotyp för att bättre spegla dessa. 

Ett förändringsförslag på Mjölby Citys logotyp har gjorts, se bilaga 7. I detta förslag har teckensnittet 
ersatts med ett som är mer karakteristiskt, framför allt M:et och J:et ser annorlunda ut och skapar en mer 
karakteristisk ordbild, trots att versaler används. Ö:et i form av prickar som ska symbolisera ett kvarnhjul 
har behållits då denna symbol troligtvis redan är inarbetad hos mottagarna och igenkänningsfaktorn bör 
inte försämras i en logotyp (Kohli & Suri, 2002). Primärfärgen har bytts ut till en gul kulör som är lättare 
att använda och passar bättre ihop med samarbetspartners som kommunen och enskilda aktörer. Gul för-
medlar dessutom glädje (Bergström, 2009), vilket passar in på kärnvärdena “charmigt” och “vänligt”.

5.3.2 Färg
Både teorin (kap. 2.3.2 Färg) och empirin (kap. 4.1.7 Innehåll i grafisk profil) beskriver hur färgen ska 
spegla det som ska förmedlas. Bland annat så berättar Forster Dejin (2012) att de använde sig av olika 
färger till olika årstider vid framtagandet av Norrköping Citys grafiska profil. Holmqvist (2012) säger även 
hon att de tog fram olika färger till City Örebros olika evenemang. Teorin (kap. 2.3.2 Färg) trycker mycket 
på att färg påverkar känslor och speglar personligheter. Detta menar även Lundeholm då hon säger att 
olika färger signalerar olika saker och dessa bör gå att kombinera. Färgpaletter bör inte heller var för strikta 
och ska kunna gå att anpassa efter olika behov. (Lundeholm 2012) Stone, Adams och Morioka (2006) 
menar dock att det är viktigt att det finns en primärfärg som får dominera i bland annat logotypen, men 
att det även är viktigt med accentfärger som kan kombineras med denna.

Forster Dejin (2012) påpekar att det är viktigt att hitta en färgskala och skapa en färgharmoni. Stone, 
Adams & Morioka (2006) förklarar i Teorin (kap. 2.3.2 Färg) dock att färgharmoni styrs av personliga 
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åsikter, men att det hela handlar om att färgerna ska ha liknande nyanser eller starka kontraster. Dem me-
nar också att en primärfärg behövs men att komplementfärger skapar en helhet, något som stärks i empirin 
(kap. 4.1.7 Innehåll i grafisk profil), då City Örebro och Norrköping City använde komplementfärger för 
att skapa en helhet vid olika evenemang och årstider.

Mjölby City bör spegla sin identitet i de färger som väljs. Komplementfärger bör användas för att skapa en 
helhet och som tidigare nämnts, bör en cityförening använda sig av olika färgpaletter vid olika evenemang 
och/eller tider på året. Färgerna som väljs bör skapa en färgharmoni, men det bör kommas ihåg att färghar-
moni är en personlig smaksak. 

Ett förslag på definierade färgpaletter har tagits fram för Mjölby Citys grafiska profil, se bilaga 8. Där finns 
kulörerna definierade i färgmodeller för både tryck och skärmanvändning. Den gula primärfärgen finns 
även definierad som en dekorfärg i Pantone. Primärfärgen är tänkt att användas i logotypen, men är även 
tillsammans med de andra färgpaletterna som tagits fram. Paletterna är uppdelade efter användning för jul, 
sommar, vår, höst, samt fester och mode-/designevenemang. Varje palett innehåller två till tre definierade 
kulörer som passar respektive tema och harmoniserar tillsammans. Dessa valda sekundärfärger är tänka att 
användas i de marknadsföringsmaterial som behövs till respektive aktivitet. Till exempel kan den angivna 
röda kulören användas i ett grafiskt element, som en bakgrundsplatta, vid marknadsföring under julen. 
Meningen är att det ska underlätta för Mjölby City att ta fram konsekvent marknadsföringsmaterial som 
förmedlar Mjölby Citys identitet. Kulörerna är relativt starka, tydliga och ska förmedla vänlighet, charm 
och värme.

5.3.3 Typografi
Forster Dejin (2012) berättar att Anfang i arbetet med Norrköping City valde en speciell linjär som 
visade sig inte vara helt perfekt. Hon menar att en denna linjär fungerade bra i rubriker, men bland annat 
eftersom den inte fanns i så många typvarianter, vilket gjorde att en antikva hade varit bra för att få en bra 
fungerade brödtext. I teorin (kap. 2.3.3 Typografi) menar Bergström (2009) att det går att använda olika 
uttrycksmedel, så som teckensnitt, teckengrad, radavstånd, radlängd, teckenmellanrum, ordmellanrum, 
etcetera för att förtydliga. Sans seriffer används enligt teorin (kap. 2.3.3 Typografi) bäst i rubriker och 
menar också att antikvor är mer lättlästa. City Örebro använder sig enligt Holmqvist (2012) av teckensnit-
ten Avantgard och Georgia, där Avantgard fungerar i många sammanhang och Georgia är lättläst tack vare 
serifferna. Lundeholm (2012) hävdar att teckensnitt ska vara tydliga och lättlästa och man bör ha i åtanke 
i vilken omgivning de ska synas i, vilket även styrks i teorin. I teorin (kap. 2.3.3 Typografi) beskrivs det att 
typografin och teckensnittet har en stor inverkan på identiteten. 

Mjölby Citys grafiska profil bör beskriva en linjär för rubriker och en antikva för brödtext. Teckensnitten 
ska spegla identiteten och vara lättlästa och tydliga. Teckensnitten ska ha flera typvarianter så att olika ut-
trycksmedel går att använda på ett bra sätt, och så att man kan justera uttrycket beroende på mediekanal. 
Utifrån detta har ett förslag på teckensnitt har tagits fram till Mjölby Citys grafiska profil, se bilaga 9. 

5.3.4 Tagline
Mjölby City har visat stort intresse för att ta fram en, vad de kallar, “devis” som även kan kallas tagline. 
Teorin (kap. 2.3.4 Tagline) menar sammanfattat att en tagline fångar in ett varumärkes essens (Wheeler, 
2009) och kan påverka köpbeteenden. Å andra sidan har de vissa begränsningar då den kan vara problema-
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tisk interkulturellt, tenderar att vara kortlivad och vara för specifik. Wheeler (2009) menar att taglines ska 
vara korta, unika, lätta att säga och komma ihåg. De ska inte heller innehålla några negativa konnotationer 
och den ska kunna bli varumärkesskyddad. 
I empirin menar Forster Deijn (2012) att en tagline endast ska användas om den är tillräckligt bra. An-
nars gör den mer skada än nytta. Lundeholm (2012) menar att det kan vara bra att ha en, men menar inte 
att det är något en cityförening absolut måste ha. De har istället använt olika taglines vid olika tillfällen. 
(Lundeholm, 2012)

I Workshoppen med Mjölby City presenterade citysamordnaren ett par förslag på taglines: “Vi ger mer” 
samt “Den vänliga småstaden”. “Vi ger mer” följer Wheelers kriterier, förutom kriteriet om unikhet, och 
det är tveksamt om den kan bli varumärkesskyddad eftersom att Umeå stad har den liknande taglinen “Vill 
mer” (Turborn, 2012). Vid sökning på youtube framkommer det att McDonalds har haft sloganden “Kom 
till McDonalds vi ger mer”. “Den vänliga småstaden” - just orden “småstaden” kan ses som en negativ kon-
notation. Dessutom är Kramfors stadsslogan “Den vänliga staden” (Landström, 2012) och därmed uppfyl-
ler den inte heller kravet på unikhet och kan vara svår att varumärkesskydda. Norrköping City har en så 
kallad “pay-off” som mer anspelar på stadskärnan och dess aktiviteter än själva staden: “Så mycket mer än 
bara shopping” (Sundell, 2012).

Viktigt att ha i åtanke är tolkningarna att Mjölby City inte absolut måste ha en tagline, och det kan vara 
bättre att inte ha någon alls än att spika en som inte är tillräckligt bra. Dessutom skulle de kunna följa 
Jönköping Citys exempel och använda specifika taglines vid olika tillfällen.
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6. Avslutning
Denna avslutande del beskriver de slutsatser arbetet har gjort, diskuterar arbetet, reflekterar över bland an-
nat tillförlitlighet och ger förslag på vidare studier som kan göras i ämnet. Sist följer en förteckning över de 
referenser som har använts.

6.1 Slutsatser 
Det här arbetet gick ut på att ta reda på vad som bör ingå i en grafisk profil för en cityförening och vilka 
särskiljande aspekter som finns vid framtagandet av cityföreningars grafiska profiler. Detta har också 
påvisas genom framtagandet av riktlinjer för en grafisk profil för Mjölby City. För att lyckas med detta har 
relevanta teorier beskrivits, empiri har tagits fram med hjälp av intervjuer och en fokusgrupp. Analyser har 
gjorts och resultat har framkommit. Nedan beskrivs de konkreta slutsatser som har gjorts, med utgångs-
punkt från frågeställningarna. 

6.1.1 Vilka speciella faktorer finns att ta hänsyn till vid framtagandet 
av en grafisk profil för en cityförening? 
Studiens första frågeställning besvaras med dessa slutsatser:

Att marknadsföringen i slutändan ska vara konsekvent. Alla ska säga samma sak om cityföreningen och 
stadskärnan, därför behövs en tydlig grafisk profil som är svår att missuppfatta. Kärnvärdena måste stå som 
en tydlig grund. Detta konsekvenskrav kan även kräva att tonalitet och textuell framtoning bör definie-
ras. Huvud- och undervarumärken som kan finnas i koppling till stadskärnan ska vara konsekventa med 
varandra.

Att hänsyn bör tas till att det finns en tredelad målgrupp: besökare, investerare och invånare. Därmed 
bör dessa målgrupper finnas i beaktande vid planering av marknadsföring och framtagandet av en grafisk 
profil, för att leda till en bättre avkastning och en bättre image. Hänsyn bör även tas till att invånarnas 
uppfattning av stadskärnan kan bli källa till de andra två målgruppernas uppfattningar, och därmed kan 
denna målgrupp anses som viktigast. Besökarnas synvinkel är däremot viktig vid det praktiska framtagan-
det av marknadsföringsmaterial och kommunikation.

Att ta hänsyn till cityföreningens makroomgivning. Det kan vara sådant om politik, den lokala utveck-
lingen för staden eller kommunen, samt verksamhetens marknad. Att till exempel titta på stadens utveck-
ling, vad som händer, samt konkurrens i området kan leda till marknadsföringsbeslut som kan påverka den 
grafiska profilen. 

Att ta fram trovärdiga kärnvärden som ger en karaktäristisk identitet som kan genomsyra hela den grafiska 
profilen. ”Karaktäristisk” handlar om attribut som kan göra cityföreningen och stadskärnan mer igenkän-
nings bar. Detta kan ge en starkare image hos mottagarna.

Att den grafiska profilen ska vara så pass bred utformad att alla föreningens verksamheter inryms i dess 
utformning. Den bör alltså inte enbart spegla en enda verksamhet som till exempel shopping, utan även 
till exempel restaurangliv och mathandel. Den bör också vara bred i den bemärkelsen att det grafiska ska gå 
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att kombinera med samarbetspartners visuella uttryckssätt så som kommunen eller de enskilda aktörerna 
som är föreningsmedlemmar.

Flera olika färgpaletter bör definieras för användning till marknadsföring under olika årstider, högtider 
eller vid olika evenemang. Dessa färgpaletter bör ändå harmonisera med varandra och ska alla uttrycka 
föreningens identitet.

6.1.2 Vad bör ingå i en grafisk profil för Mjölby City?  
Studiens andra frågeställning besvaras med dessa slutsatser och riktlinjer:

Mjölby City bör använda sig av trovärdiga kärnvärden som speglar identiteten och som bör genomsyra den 
grafiska profilen. Föreningen bör även skapa en starkare karaktär i sin identitet som gör den mer karak-
täristisk och igenkännings bar. För Mjölby City skulle detta till exempel kunna handla om att förtydliga 
karaktären som kvarnstad – kvarnhjul finns illustrerade i stadsvapnet och de symboliseras i Mjölby Citys 
nuvarande logotyp (i Ö:et). Detta skulle som exempel kunna förstärkas ytterligare, genom att låta fler 
grafiska element relatera till kvarnen. (Observera att detta enbart är ett förtydligande exempel och inte en 
riktlinje för hur de bör göra.) Vid workshopen delgav deltagarna Mjölby Citys identitet och kärnvärden 
kunde formuleras utefter detta. Kärnvärdena ska kännas trovärdiga, men samtidigt ha en viss strävan. Där-
för valdes kärnvärdena: Vänligt, nära, bredd, charmigt. 

Då Mjölby City kan anses ha ett antal undervarumärken så som Galleria Kvarnen, Broarnas dag och Mjöl-
bykalaset, är det till fördel om även dessa varumärken följer Mjölby Citys grafiska profil så att det visuella 
uttrycket blir konsekvent. Ett förslag är att ha med dessa i Mjölby Citys övergripande grafiska profil och att 
förändra logotyper utefter detta visuella förhållningssätt.

Det bör ingå en logotyp i Mjölby Citys grafiska profil då detta är det viktigaste elementet. Logotypen bör 
utarbetas med kärnvärdena i fokus och den bör vara av sådan karaktär att den går att använda tillsammans 
med samarbetspartners visuella utryckssätt. Logotypen bör även gå i svart och vitt och kan innehålla en 
primärfärg som även kan bytas ut vid behov om logotypen har tillräckligt starka attribut. Mjölby Citys 
logotyp har omarbetats för att bättre tillgodose dessa krav, se bilaga 7. 

Det bör ingå ett antal olika färgpaletter i den grafiska profilen med definierade kulörer som går att använda 
vid olika marknadsföringssammanhang. Detta är för att göra marknadsföringen levande och anpassad efter 
vad som ska markandsföras och därmed bli tydligare. Kulörerna ska harmonisera med varandra och utgå 
ifrån föreningens identitet. Kulörer har definierats för Mjölby City för jul, sommar, höst, vår samt för eve-
nemang som olika fester och modeevenemang. Dessutom har en primärfärg tagits fram för att ersätta den 
primärfärg föreningen använder idag. Se bilaga 8.

När det gäller typografi så bör en antikva och en linjär finnas definierade som huvudteckensnitt i den 
grafiska profilen. En av varje är viktigt för att passa både till längre brödtexter samt kortare reklamtexter, 
rubriker eller på webben. Då Mjölby City har uttryckt att de inte har så stor budget för marknadsföring, 
rekommenderas de att välja teckensnitt som finns som standard i de flesta operativsystemen så att licenser 
inte behöver köpas in. De bör ändå finnas i flera typvarianter. Med detta som utgångspunkt har förslag på 
val av teckensnitt tagits fram, se bilaga 9.
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Om Mjölby City finner en lämplig tagline bör den finnas med i den grafiska profilen, där det bör speci-
fieras hur den ska användas och i vilka sammanhang. En tagline ska endast användas om den tillför något, 
annars kan det lämnas därhän. 

6.2 Diskussion, källkritik
Det har visat sig finnas speciella faktorer att ta hänsyn till vad gäller cityföreningars grafiska profiler. Det är 
genom de kvalitativa intervjuerna som faktorerna har kunnat framträda. För att stärka studien ytterliggare 
hade fler än tre intervjuer kunnat göras med representanter från företag som framtagit, omarbetat eller ut-
vecklat en grafisk profil för en cityförening. Även om trender tydligt kan ses genom de intervjuer som gjort 
så hade fler intervjuer byggt starkare slutsatser. 

De cityföreningar som har varit en del av denna studie, Norrköping City, City Örebro och Jönköping 
City har alla en grafisk profil som är utarbetad och genomtänkt. Kanske kunde det varit bra att titta på 
cityföreningar som finns i städer som har ungefär lika antal invånare som Mjölby. Uppsatsförfattarna ansåg 
dock att det inte spelade så stor roll vilken storlek stadskärnorna hade, då det ändå gick att tydligt utskilja 
trender och mönster av relevans i de valda cityföreningarnas grafiska profiler. 

De valda intervjurespondenterna har alla varit chefer eller projektledare och har på något vis varit starkt 
involverade i arbetet med framtagandet eller utvecklandet av de aktuella grafiska profilerna. Det hade möj-
ligen varit till större fördel om de praktiska skaparna av de grafiska profilerna hade intervjuats istället, som 
till exempel art directors eller grafiska formgivare.

Fokusgruppen användes enbart för att få representanter från Mjölby City att förmedla föreningens identi-
tet. Gruppen kom att bestå av endast fem representanter, men det hade varit mer optimalt om antalet hade 
varit högre eller om fler fokusgrupper hade genomförts. Respondenterna var dock relativt eniga och det 
som vara av vikt framkom. 

De teorier som har använts kommer ifrån olika litterära källor, internetsidor och artiklar. De som kan kri-
tiserats är att några böcker och artiklar har haft några år på nacken. Nicholas Inds teorier om grafiska pro-
filer är från 1990 och Lars Hinns teorier om företagsidenitet från 1994. Uppsatsförfattarna har dock ansett 
att detta ändå inte är för långt tillbaks i tiden för att de inte ska uppfattas som trovärdiga och relevanta.

Bo Bergström, som är en återkommande referens i uppsatsen, refererar i sin bok Effektiv visuell kommuni-
kation till andra källor och drar vissa egna slutsatser och analyser utefter vad andra har skrivit och boken är 
ingen akademisk studie. Boken har dock använts som kurslitteratur och teorierna anses vara tillförlitliga. 

Riktlinjerna som tagits fram för Mjölby City påvisar hur studien kan användas i verkligheten. Genom att 
använda de speciella faktorer som framkommit tillsammans med teori kan en grafisk profil för en cityför-
ening effektivt tas fram, vilket även visas i denna studie. 

6.3 Reflektion om tillförlitlighet
Då studien är av kvalitativ karaktär rakt igenom, måste alltså begrepp som är formade för kvalitativ forsk-
ning användas då man talar om validitet och reliabilitet. Man kan tala om intern validitet, som handlar om 
att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de observationer som görs och de teorier som utvecklas 
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genom ett arbete (LeCompte & Goetz, i Bryman 2006). Guba och Lincoln (1994, i Bryman 2006) menar 
att tillförlitlighet handlar om trovärdigheten i den beskrivning forskaren kommer fram till, som avgör hur 
acceptabelt arbetet blir i andra personers ögon. Detta kan säkerställas genom att använda flera olika meto-
der för att komma fram till sina resultat, som triangulering eller genom att man rapporterar resultaten till 
dem som deltog i studien och ber dem bekräfta att det man kommit fram till stämmer ur deras synvinkel 
(respondetsvalidering) (Bryman, 2001). Detta är verkligen en viktig aspekt i detta arbete om varumär-
kesutveckling i koppling till respondenterna från Mjölby City. Därmed har en triangulering utförts då 
respondenterna - både intervjupersonerna och fokusgruppsdeltagarna - har fått ta del av empiri och analys 
och godkänt det de har stått som källa för. Vid ett par tillfällen har respondenten valt att ändra eller göra 
ett tillägg till det som har skrivits. Mjölby City har även kontaktats under design- och analysstadiet för att 
säkerställa att det grafiska material som togs fram gick i linje med deras identitet och för att säkerställa att 
denna externa partner blir nöjd med resultatet.

Överförbarhet handlar om att studien måste vara rikt redovisad med fokus på kontext och det unika i 
fallet, så att andra kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. (Bryman 2001) San-
nolikheten finns, att delar av resultaten ur denna studie i sin rätta kontext kan vara överförbara till andra 
liknande fall. Därmed har arbetet byggts upp på ett sådant sätt att kontext och det unika fallet ligger i 
fokus, så att överförbarhet ska vara möjlig.

6.4 Förslag till vidare studier
Flera av de avgränsningar (kap. 1.4 Avgränsningar) som har fått göras kan vara infallsvinklar i förslag till 
vidare studier. Image är en infallsvinkel som skulle gå att studera vidare, att studera vad människor har 
för uppfattningar om cityföreningar. Förslag till vidare studier kan också vara att undersöka varumärkes-
strategier för cityföreningar och titta på hur de skiljer sig i jämförelse med andra företag. Att inte se till 
implementationsdelen är också en av de avgränsningar som har fått göras och som är en stor del av den 
grafiska profilen. Eftersom att den grafiska profilen inte enbart ska utformas utan också användas. Därför 
kan fortsatta studier visa på hur en grafisk profil för en cityförening bör implementeras i en cityförenings 
verksamhet. En grafisk manual för en cityförening skulle också vara intressant att studera och då undersöka 
vad en sådan skulle innehålla. 
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Bilaga 1
Intervju på Anfang reklambyrå 2012-03-27 
Medverkande: Carina Forster Dejin, Ronja Wall & Jenny Widén 

Jenny: Vilken befattning är det du har här på Anfang?
Carina: VD och projektledare
Jenny: Ja. 
[Paus]
Jenny: Och hur länge har du arbetat här och vad har du för erfarenhet sen innan? 
Carina: Jag har jobbat i branschen sen 1988, Nej, 1980
Jenny: 1980. 
Carina: Vi startade Anfang 1988.
Jenny: Jaa
Carina: och jag… erfarenhet, jag började som lärling och jobbade, jobbade med produktion, originalar-
bete, en av dem kunder som var med oss när vi startade upp som var grunden var Tors ljud och bild så att 
det var ju detaljhandeln med utbudsannonsering som var en av de stora stöttepelarna för det här företaget 
när vi startade. 
Jenny: mm 
Carina: då, eh, aa, runt, 1990, före och efter där. 
Jenny: mm. Ja just det. 
[Paus]
Jenny: Så du har varit här sedan dess liksom?  
Carina: Ja. 
Jenny: På anfang, ja.
Carina: Jag är delägare i företaget också, så det är en annan anledning till att jag är kvar. [Skratt] 
Jenny: Ja, kul. Tänkte lite med Norrköpings City då, tänkte om du kunde berätta lite om det hur länge ni 
jobbade med det och när det lanserades.
Carina: Mmm, och åren går så fort, när kan vi, första uppdraget när vi, vi började prata med dem att vi 
tyckte att deras marknadsföring var väldigt spretig att den behövde ses över och få lite mer enhetlighet. 
Jenny: Mm
Carina: Vad kan det vara? En fyra år sedan kanske. Ja, tiden går så fort. Men uppskattningsvis. 
Jenny: Ja just det 
Carina: Första steget var ju att dem hade ju, Norrköping city består ju egentligen av tre köpcentrum, det är 
ju Spiralen, som är i två delar, Linden och Domino. 
Jenny: mm 
Carina: Dem hade haft ett samarbete, men, när Bultby, förra ägaren av Domino klev in, de vill inte samar-
beta med Lundbergs då som äger Norrköping dem övriga i Norrköping City. Så då sprack samarbetet. 
Jenny: Jaha. 
Carina: Så då tog vi fram en ny logotyp för Norrköping city och som då i det läget bara var spiralen och 
linden. Men för att få ett fruktsamt samarbete så är det ju bättre och ha ett samarbete med alla dem tre 
stora gallerier som finns inne i stan. Så när det kom nya Delegensia som tog över som nya delägare så var 
dem öppna för nytt samarbete och då var inte Lundberg sena och öppna upp för det. 
Jenny: Okej. 



Carina: Så att då, nu mera är det tre, samtidigt som Lundberg andra fastigheter Lyckan och sån börjar 
knyta in. Så de har faktiskt ett problem och jag vet att dem har, centrumledaren har varit på utbildning och 
tittat på det här med positioneringsarbete. 
Vad är Norrköping City? Är det dem här tre eller är de liksom när man: ”vi åker till Norrköping City”, jag 
säger det till dig, då tänker du hela centrum antagligen. 
Jenny: Ja
Carina: Du tänker ju inte att du ska till Linden eller till något annat. 
Jenny: Nej
Carina: Då är ju också frågan: Vad är det vi ska marknadsföra och det för egentligen vad den stora frågan. 
Är det att bara få in folk till stan eller att komma just in till Linden till den här gå på Johnelles eller in till 
någon av butikerna inne i Spiralen eller är det att bara få folk in till stan. 
Jenny: Ja just det. 
[Paus]
Carina: Och, så att till mångt och mycket så handlar det ju om platsmarknadsföring i det här med, med, 
man pratar om shopping. När det gäller gallerier, det är ju en helt annan sak om du pratar om en enstaka 
butik. Här pratar vi om platsmarknadsföring.
Jenny: Mm
Carina: Och idag så tittar, ja då måste man ju titta på konkurrensläget. Och konkurrensläget för city, äh, 
dem flesta vi åker in till stan, ja man gör det man åker in och shoppar det är dit man går åker för att liksom 
mysa runt och, och gå och titta i butiker och sånt, åker du ut till gallerierna Hageby centrum eller Ingel-
stad shopping och runt där då åker du ut för att, ”ja jag ska handla mat och passar på att köper kläder till 
ungarna för där har vi Hennes och Mauritz och Kappahl och alla dem här”.
Jenny: Ja
Carina: Du har inte dem här små butikerna där ute. Här har du mixen med mycket större mångfald. 
[Paus] Men naturligtvis så tar ju, jag menar den som har barnfamiljer, det är gratis parkering, lätt att par-
kera, lätt att få upp hela familjen, å åker du till Hageby eller Ingelstad och de märker naturligtvis city av, så 
att då gäller det att profilera sig för att tala om att vad har vi som du inte kan få på dem andra ställena och 
för att behålla… och..
Jenny: Ja, möta den 
Carina: Ja
Jenny: …konkurrensen då. 
[Paus]
Carina: Och sedan försöker man ju alltid, det handlar ju egentligen om att få folk att få lust att shoppa. För 
det gäller ju att ta hand om allas pengar, det är ju liksom till synes sist det de handlar om. Som får allting 
att rulla 
[Paus]
Jenny: Ska vi se, ja det är ju lite frågor 
Carina: Mm
Jenny: Så att de kan ju hända att du kanske upprepar dig
Carina: Ja ja, men det är okej.
[Skratt och prat i munnen på varandra – otydligt. ]
Jenny: Liksom de var som jag förstår nu då var det ju ni som tog initiativet i det här till Norrköping City. 
Men.
Carina: Som det har sett ut nu, ja.
Jenny: Men jag antar att ni ändå liksom fick någon form av brief från dem liksom?
Carina: Egentligen inte, i, ja, när det gäller logotypen så var det de väl en brief, För vad man ville förmedla 



och dem hade mycket tyckande och sånt så, så jag tror inte att slutgiltiga resultat riktigt blev det som vi 
hade föreslagit utan det var mycket åsikter därifrån.
Jenny: Mm 
Carina: I övrigt så… fick vi ju egentligen något års annonsering, massa klipp och papper och allt möjligt 
och… vad dem hade gjort. ”Åh det här tycker vi var jättebra, det här tycker vi var jätte bra, det här tyckte 
vi” och vi bara såg det har de snott därifrån och det där kommer därifrån och det var ju de gå till tidningen, 
tidningen gör det billigt.
Jenny: Ja
Carina: Så är det vardagen, det finns ju inte en stor ägare som sitter med en massa pengar som betalar, utan 
det handlar om att varje butik i dem här centrumen betalar en liten summa varje månad till en marknads-
föringspott den ska räcka till all annonsering.  Alltså finns det sällan någon större budget. 
Jenny: Nej
Carina: Där ser vi skillnad på Hagby centrum där det är en ny etablering nu, stor etablering, dem kan inte 
få ut från dem butiker all den marknadsföring dem gör. Men här ju då huvudägaren Sten och Ström, är ju 
väldigt angelägna att sätta Hageby Centrum på kartan. Så de lägger in pengar, för att liksom sätta det här.
Jenny: Ja just det. 
[Paus]
Carina: Så att det är lite olika ekonomisk vardag som ligger bakom också. 
Jenny: Precis. 
[Paus] 
Jenny: Mm, men de hade liksom ingen grafisk profil från början Norrköping city eller hade de?
Carina: Grafisk, jo de hade, de bytte väl med jämna mellan rum ny har vi en ny snygg dekor, nu är de 
sådana här tapetgelanger stuket som låg i bakgrunden lite grejer sen var det någon som kom med en idé att 
man skulle använda, dem gjorde någon film med några provdockor som de sedan körde under en period i 
alla annonser. Jag fattade aldrig att de var provdockor 
Jenny: Nehej.
Carina: Jag tyckte att de var människor som såg väldigt konstiga ut så jag fattade inte.
[skratt] 
Jenny: Men det var mer spretigt och så då innan eller? 
Carina: Ja, lite grann. 
Jenny: Ja
Carina: Ja det är ju liksom nu är det happyweekend och nu är det liksom Valentine och ena gången var det 
något typsnitt och den andra gången något annat typsnitt, så vi försökte väl räta upp det här då för att man 
ska kännas igen i alla sammanhang, vilket vi inte heller lyckas till fick aldrig lägga oss i hemsidan så den har 
alltid sätt ut som hej kom och hjälp mig tror jag. 
Jenny: Jaha
[Paus] 
Jenny: okej. Gjorde ni några förstudier innan ni började?
Carina: Egentligen satte vi, vi fick uppdrag… Vad är det, tjugohundrasju tror jag. Lundbergs var inne på… 
Innan man tog beslut, nu har man ju byggt det här stora vita huset uppe i stan som heter Lyckan. 
Jenny: Mm 
Carina: Innan dess, så gjorde man en liten, man hade alltså ritat på att bygga på en våning på den övre 
Sprialen man hade ritat på att göra undergångar för all trafik till butikerna in under mark och göra väldigt 
stora förändringar, det här försökte man sälja in så att vi gjorde ett koncept som för många stora… både 
butiksägare här men också för stora kedjor runt om i landet och sådant här som kan vara intressanta hyres-
gäster ett stort event i flygeln, uppe i flygeln som vi kallade Norrköping City 2.0 



Jenny: Okej 
Carina: Och till vårt underlag då när vi tog fram det materialet det var faktiskt enkäter som Sifo hade gjort 
alltså varit ute och pratat med folk hur man såg på olika köp beteenden, och bland annat så sållade man ut 
köpa handla och shoppa. 
Jenny: Okej 
Carina: Handla – du handlar mat, då åker du till din ICA-MAXI eller någonting och åker iväg och hand-
lar. Köpa definierar dem som att, att vi måste köpa ny diskmaskin, alltså de är tyngre kapitalvaror. Men 
åker du till stan, eller till city, då går du och shoppar, och shopping är så mycket mer än att gå och handla 
ett nytt klädesplagg, så att därav definierade vi liksom att de är shopping vi pysslar med i Norrköping City. 
Jenny: Ja just det.
Carina: Så hela den här undersökningen och all input som dem hade gjort plus, arkitekterna, de dem som 
hade sista, deras tankar och liksom moodboard och så vidare med känsla som skulle förmedlas hade vi ju 
till våran grund när vi gjorde de arbetet. 
Jenny: Mm, okej. 
[Paus]
Jenny: Så det fick ni lite automatiskt i och med att ni gjorde det innan då? 
Carina: Ja, så vi hade en bakgrund i olika och sådana här saker, vi var inlästa på. 
Jenny: Mm. Men kände ni ändå att ni behövde ta reda på någonting mer? 
Carina: Ja vi hade nog egentligen, ja, jag hade nog velat göra mer enkäter, men… och sådant där bland folk 
på stan och liksom vad man förväntar sig men de handlar om budget att, får man göra det av eget intresse 
eller så får man göra det man får betalt för och då blir det tyvärr..
Jenny: Ja
Carina: [skratt]. Där är ju skillnaden om man då har en skolan som kan göra det här för studiesyfte för då 
blir, då blir det ordentligt gjort
Jenny: Ja
[skratt]
Jenny: Precis. Då blir det intervjuer och sådant där först. [skratt] Nej då. …Jag tänkte på om kärnvärden 
och sånt där. 
Carina: Mm 
Jenny: Fick ni det i som någon brief eller hade ni någonting så att ni utformade dem för Norrköping City 
eller hade de redan… klara för sig själva?
Carina: De hade väl lite synpunkter på vad, nu har jag dem inte klart för mig direkt, här men, dem hade 
ganska klart för sig vad dem ville stå för och det stämde rätt bra överens med vad de borde stå för också. 
Men det är ju mycket, mångfald och liksom… med mycket butiker, och tillgänglighet och… Trevligt, ett 
ställe att umgås, det är liksom de… jag skulle kunna ge er lite stödord för jag har lite grann som vi bara 
hade för city
Jenny: Ja okej 
Carina: Mm 
Jenny: Var de kärnvärdenara mycket i fokus då när ni arbetade fram profilen? 
[paus]
Carina: Ska jag vara ärlig? 
Jenny: Mm
Carina: Nej. De, dem, jobbar fram grafiska profilen då tittade så mycket på den biten, jo, när vi försökte få 
fram bildmanér. 
Jenny: Okej.
Carina: Men de var likadant där vi fick inte budget för att ut och fotografera utan köp bilder så att vi har 



inte riktigt fått rätt förutsättningar. 
Jenny: okej, okej. Men hur kommer de sig då att inte kärnvärdena var i fokus vid framtagandet där? 
Carina: Jo eller, grafiska profilen där ser man ju liksom en värme och dem bitarna men vi hade velat jobba 
på ett annat sätt med bilder, men vi fick, vi hade inte förutsättningar att göra det, vi skulle vilja hitta rätt 
typ av modeller som förmedlar rätt känsla, få in dem här bitarna och göra fotograferingen
Jenny: Mm 
Carina: Men… då måste man få betalt för de också och de fick vi inte. 
Jenny:, Ja, nej. Så den grafiska biten är ändå så att den speglar liksom kärnvärdena?
Carina: Ja
Jenny: Mm. Okej. [paus] Hur gjorde ni sen när ni liksom bestämde färger och teckensnitt och sådär? Hade 
ni något tillväga gång sätt där?
Carina: Färger där pratar vi väl om att få, vi började då med de här med ränderna som ni har sett
Jenny: Mm 
Carina: …Som det sedan visade sig att de blev lite tungarbetat för de kommer vi till också just vad man 
ska tänka på i vilka sammanhang ska de här användas. Men vad vi ville göra var men som aldrig blev riktigt 
verk, vi ville ha de efter årstid. De vill säga att vi hade, vi föreslog färgspektra för varje årstid runt om, att 
här handlar de om, samma utseende men en förändring under året att man är med och att de blir levande. 
Jenny: Okej. 
Carina: Och ja, till jul har vi haft rött i övrigt har de varit väldigt mycket limegrönt, men vi hade vinter-
färger i blåaktigheter, vi hade lite mer höstiga färger, vi hade vårfärger, vi hade sommarfärger men, alla dem 
har inte används. Så att vi presenterade saker som inte används ja
Jenny: Okej, så att de som, för de man har sätt de är de här grön, bruna dem färgerna framför allt.
Carina: Mm 
Jenny: Men var de från början tänkt som sommarfärger som..?
Carina: Det var faktiskt vår för vi hade mer åt blått, blått och gult, mot sommar lite vatten himmel och sol 
,lite så, men…
Jenny: Men hur kommer det sig att de kom att användas mest sedan i slutändan?
Carina: Därför att vi startade upp i den vevan och började med dem färgerna och tog fram skyltar och dem 
tyckte den var trevlig och funkade till sommaren också och centrumledaren tyckte inte om blått. 
Jenny: Okej. 
Carina: Vilket jag reagerar nu för att du har de tagit fram en ny profil som går i blått, men..
Jenny: Okej. 
[skratt]
Jenny: Med teckensnitt och sådär tänkte på något speciellt när ni tog fram det? 
Carina: …Jag vet inte hur tankarna gick där. Jag kan väl spontant så här i efterhand när, när vi hållt på ett 
tag kände vi att de var fel typsnittsval. Vi borde ha jobbat med en antikva som blir mer modern, lite mer 
mode inriktat, lite mer ja, cityfashion. Style, så att säga, vilket är lite det som city andas också. 
Jenny: Ja. Vet du vilken den är nu, den som är huvudtypsnittet nu?
Carina: Nej, det vet jag inte. 
Jenny: Nej, men de är någon linjär i alla fall?
Carina: Ja, ja den som vi använt ja. Vi har haft en väldigt speciell linjär som inte fanns i tillräckligt många 
gränssnitt heller vilket gjorde att de blev lite låst. 
Jenny: Okej 
Carina: Och det funkar ju i rubriker som man tycker då, om man går upp nu och tittar på ”här bygger vi 
en foodcoart” och så står den texten där, den är ju liksom en grotesk fast lite rundad, så den är ju lite spe-
ciell. Men, jag skulle, hade väl lite synpunkter. [Skrattar] på att vi borde haft en annan för brödtext istället, 



för den blev svår läst. 
Jenny: Ja
Carina: Den var, de var ett special framtaget, så att kerningen var inte bra, så att därför vart den inte snygg 
i längre texter. En rubrik kan man alltid fixa till men inte i en längre text så då vart den inte snygg. 
Jenny: Okej
Carina: Så det var ju en sådan sak som vi har skissat fram förändring på, men nu bytte de ju istället så att… 
Jenny: Ja, mm, okej. [Paus] Vad kände ni just för Norrköping var viktigt när de gäller tonalitet och utse-
ende så? 
Carina: Vi ville ju egentligen försöka hitta det här med att få de liksom att de är… egentligen någonting 
för alla. 
Jenny: Mm 
Carina: Jag skulle väl säga kanske inte, de är inte det barnvänligaste stället, även om man har, de finns lek-
saksaffärer och de här. Men fokusen måste ju ändå vara någonstans mellan 15 och 60 år, alltså det är väldigt 
bred målgrupp.
Jenny: Precis. 
Carina: Och man kan ju inte säga att de bara är för tjejer för man har ju liksom killar idag som både är 
intresserade av mode och sen har du ju alla större killar eller karlars lekstuga, Claes Ohlssons, Kjell och 
kompani som finns i city, så de finns ju väldigt mycket, de är mycket. 
Jenny: Ja, den primära målgruppen måste ju ha varit väldigt stor.
Carina: Jaa, men jag vet ju också nu går dem ju ut och söker modeller och då pratar man alltså mellan 20 
och 40 år som dem vill ha modeller och lite stereotyp. Jag skulle nog vilja vända på det där och ta någon 
äldre och kanske. Jag ser bara på mina egna döttrar, min 15 åring, hon köper förbaske mig mer i city än vad 
jag gör. [skrattar] 
Jenny: Mm precis.  Ja.  Vad det någonting som ingick i den här profilen som vanligtvis inte brukar ingå i 
andra grafiska profiler?
[paus]
Carina: Nae, det tror jag inte. Inte vad jag kan komma på. 
Jenny: Nej… 
Carina: Däremot så får man ju tänka sig såhär att en grafisk profil den ska ju, i det här fallet kunde vi göra 
marknadsföring ”nu händer det här”. Alltså men för att locka folk till city så jobbar man väldigt mycket 
med event. Händelser, alltså de som lockar, ofta koncentrerar man ju sig på lönehelger, folk har pengar, 
alltså ”det är till oss ni ska åka”. 
Jenny: Mm 
Carina: Och då passar man på vilka artister är i rullning nu som behöver ut och promota sig, kan vi få hit 
dem. Kan dem synas. Är de Let´s Dance, ja då har vi Let´s Dance inne i stan, eller Idolvinnare som kom-
mer och andra sådana här kändisar i samband med större event som lockar folk. 
Jenny: Ja. [paus] Just det här med event hur jobbar man för att få den här sammanhållningen med olika, 
för jag menar Mjölby City tillexempel som vi ska arbeta med nu. De har ju Broarnas dag, dem har höstlop-
pis, dem har Mjölbykalaset och var och en av dem här har ju sin egen logga som ser helt olika ut och helt 
olika, det är ju ändå Mjölby City som håller i det hela. Hur ska man liksom tänka för att knyta samman det 
här? 
Carina: Det, det är ju det knepiga för kör du sådana här event då är det Norrköping City stort ”det här 
händer i Norrköping City”. Och sedan så kanske man i annonsen på något sätt får in dem medverkande i 
programmet. Man lägger in logotyper, vem som håller olika bitar och sådana saker. 
Jenny: Ja
Carina: men sen är ju det här att egentligen, att önskemålet egentligen är ju att man profilerar Norrköping 



City i alla lägen. Och då såg vi ju skräckexemplet när Buketten skulle göra sin annons och tyckte de var 
jättebra att tala om att vi finns i City. Så de använde sina ränder, eller Citys ränder, sen lade de sin brokiga 
annons med buketten loggan precis ovanför och sen lät de blommorna ramla ner, alltså det var så där, ooh, 
tidningen gjorde dem där annonserna så att man bara… och då inser man 
Jenny: Ja..?
Carina: Ja, vi gör en grafisk profil, men om vi vill att, Mjölby Centrum eller Norrköping City ska synas i 
andra lägen hur får vi med de, hur applicerar man de i någon annans annons för att tala om bara. 
Jenny: Mm
Carina: Där tycker jag Knäppingsborg har gjort sin symbol väldigt snygg som bara lite de här K:et, med 
den här lilla biten som du kan placera in, väldigt diskret men tydligt kännetecken. I alla fall för oss här i 
Norrköping, kommer du utifrån så fattar du ju inte de. [Skrattar] 
Jenny: Jo, men absolut. Det där är ju lite knepigt. Men nu kommer vi in på det här lite också med för de 
ska vi ta reda på också om de är någon skillnad mellan vanliga, eller andra profiler och just profiler för city-
föreningar, så att är det någon skillnad liksom? 

[Intervju avbryts kort av en kollega]

Carina: Det här ju platsmarknadsföring, det är ju de som skiljer. 
Jenny: Ja
Carina: Här handlar det om att få folk att lockas till en plats och att skapa mervärden så fort det är någon-
ting. 
Jenny: Just det. 
Carina: ”Det är det här, men finns det något mer”, finns, en i familjen är intresserade av artisten som kom-
mer, någon annan är intresserade av själva loppisen, den tredje, ja då hade vi ponnyridning samtidigt så att 
barnen får något kul också, eller, testa på någonting. 
Jenny: Ja, precis. 
Carina: Så att, ”vilka vill vi ha hit? Tänker vi på alla delar?”.
Jenny: Mm, ja, för det är ju mer liksom det här med event händelser och sådär snarare än produkt profile-
ring så., för företag som säljer produkter så, så det måste ju vara skillnader där?
Carina: Och jag menar tittar man på det om man gör någon större grej, jag har ju tittat en del på Jönkö-
ping City, dem har ju en aktiv cityförening. Den kan ni gå in och titta på, dem jobbar med sin Facebook 
också. Så dem promotar alla butiker, alla som har någonting från city att säga de kommer ut på den sidan. 
…Och de, här är de på gång och de verkar ju som så är de i Mjölby nu också, att man har någon från kom-
munen som jobbar med just frågan: ”hur får vi en levande stadskärna?”. Istället för nu har det varit Lund-
bergs som har varit drivande i det här Norrköping City konceptet, men det bästa är att man tittar på hela, 
innanför promenaden på koncepter. Hur får vi in folket hit?
Jenny: Ja
Carina: …Att röra sig mellan alla våra butiker. Och jag menar då kanske de är sammansenligt och sen kan 
väl dem köpa sina små och tala om vad de har. ”Nu har vi ett tema? Vilka är med på den”. Då finns det ett 
antal butiker och sådär som är med på dem här eventen. 
Jenny: Ja just det.
Carina: Nej, så att här handlar det om att göra det intressant, och få, och locka folk till platsen, sen får de 
automatiskt, när du väl får folk dit, ja då går dem in i den butiken och den butiken och man gör det här 
och så går man in. ”Nej men, vi skiter i de där fikat ute för det blir regn, vi går bort till konditoriet runt 
hörnet”. 
Jenny: Mm 



Carina: Eller vill passa på att ta lunchen. Och sedan gäller det ett engagemang att få med alla butiker och 
restauranger på tåget att, att om vi nu gör det här evenemanget, så att de är ju väldigt mycket det här egent-
ligen på den som är centrum, eller stadskärna ledare att få ett engagemang att: ”Nu har vi det här eventet. 
Vad kan ni göra samtidigt som ger mervärde?”. 
Jenny: Koppla ihop det, ja. 
Carina: Ja
Jenny: ja precis. 
Carina: För till slut lär sig folk också att när det händer någonting där då kommer det någonting överallt. 
Jenny: Ja för det kan, jag tänka mig att det måste vara väldigt svårt när det är så pass många som är inblan-
dade att de gör olika liksom, att få dem att… Ja men precis som med Buketten där då, att få dem att förstå 
hur man ska använda den grafiska profilen också?
Carina: Eller att man får dem att göra en grafisk profil när... göra det här, då får ni använda den på det 
här sättet. Och det har väl varit en brist med Norrköping city, det har liksom aldrig tillsats att ja, ”nu har 
vi börjat skissa, ja men då kör vi på det.” Jo, men vi kanske skulle titta på hur ska det här användas i olika 
sammanhang, att jobba ut en grafisk profil och sedan jobbar vi efter den. Men, så har man inte jobbat och 
jag tror inte att de kommer jobba så i fortsättningen heller, tyvärr men, det blir inte mitt problem. [skratt]
Jenny: Jag tänker på kommunikationskanaler och så när man tar fram grafiska profilen, vad ska man tänka 
på just för cityförening då, vilka kanaler kommer man använda?
Carina: Ja, idag så är det ju faktiskt att man måste ju titta cross-media över huvud taget, det är… Jag tror, 
inte vetenskapligt uppbyggt, att i princip idag så ska du ha en funktionell hemsida med öppettider och 
sådana saker. Men jag tror ju, just för.. Jag ser ju just för Norrköpings citys Facbooksida, vill man veta vad 
som händer på stan så går man med där. Så att jag tror sociala medier, och att vara öppen för kommunika-
tion. När det ställs frågor – det måste finnas ett forum där någon ställer frågor, någon som svarar. Så det 
är.. Men så är det ju för de flesta företag, men jag tror att det är väldigt viktigt att vara aktiv på dem, den 
arenan. För som konsument, jag menar företag går ju också med på Facebook som vänder sig till andra 
företagare, men så är det nog just nu att ska du nå konsument, lockar du intresse så får du folk och höra. Ja, 
jag vill ha erbjudande, för det är något speciellt som händer, nu kör vi 50% på allting i, på den här gatan 
mellan två och fyra idag. Jag menar, sådana erbjudanden kan du bara få på Facebook.
Jenny: Ja, precis. Ja, så det är mycket sådant nu liksom, sociala medier och internet och sådär?
Carina: Ja, jag tror, ja absolut.
Jenny: Hur är det med liksom TV och broschyrer och magasin och sådant?
Carina: Där måste man nog titta på vad det är för målgrupper. Broschyrer… Livsstilstidningar brukar ju 
funka i city såhär att folk går och tittar och bläddrar i caféer  och sånt. Ja jag satt och läste en, man räknar 
att om tio år så är dagstidningarna borta i Sverige. Så att då finns det inte så mycket att annonsera i, för-
utom på webben i så fall.
Jenny: Ja, just det. 
Carina: Nej, jag tror radio är vettigt. Ska du nå utifrån, att locka folk till ett centrum, eller till en plats, det 
vill säga inte dina invånare i stan, då är nog Tv-reklam vettigt. Men det har också gjorts undersökningar om 
att den absolut bästa reklamen det är att få dina egna kommuninvånare att trivas. Så får du 90% av dina 
kommuninvånare att tycka att det är det självklara valet, då sprids det automatiskt ut till dem utanför kom-
munen också, som säger ”jamen ni verkar ha så bra inne i city, det har jag ju förstått, så då kommer jag och 
kollar”. Så det bästa är, ta hand om dem du har närmast och se till att dem trivs och att det funkar, då får 
du automatiskt spridning.
Jenny: Hur lyckas man med det?
Carina: [paus, tänker]… jaa [skratt]
Jenny: Det var en svår fråga, men vad tror du, vad tror du är viktigt för att kunna få in de här egna kom-



muninvånarna till city?
Carina: ja för det första så är det nog att man har utbudet naturligtvis, att man har lite grann som tillgodo-
ser. Men sen är det nog det grundläggande – rent, fräscht, bra tillgängligt med toaletter, bra sittplatser. Det 
har också gjorts undersökningar på att det här är vad folk efterfrågar. Finns det det här att man kan gå och 
sätta sig, kanske till och med i en park, där du ser till att det finns picknick-platser, alltså det är det här att 
det ska vara enkelt och det ska vara de grundläggande behoven är tillfredsställda. Men kommer du till en 
kommun och liksom alt det här – ”oh ungarna måste på toa och jag har inga pengar och jag kommer inte 
in på en toalett och gud vad det var sunkigt här” – då är det inte roligt.
Jenny: [skrattar] Neej. Ja men det är ju självklart, det är kvalitén är ju viktig.
Ronja: Jag tänkte på det här, om, eftersom man ska använda sociala medier och liknande idag, är det 
viktigt att man tänker på något speciellt sätt då med den grafiska profilen? Bör man tänka annorlunda, att 
något annat ska vara med, eller annat typsnitt eller något?
Carina: Det är ju mer så, tänker man Facebook så har du ju inte så mycket att välja på med typsnitt, då får 
du välja med du får. Däremot är det nog att, för det första är det kommunikationen – en lagom mix mellan 
både utbud, händelser, varor, eller event vad som händer, men också roliga händelser vad som är just nu, 
med påpekanden och sådant. Men sedan är ju, när det gäller en Facebooksida, så gäller det nog att den är 
lite mer levande. Du ska nog byta din profilbild lite oftare, göra lite roligare runt omkring. Och sedan kan 
man ju alltid bygga ut med länkar till butiker, göra sidor med ingångar till.. Det kan vara en lista på alla 
butiker som finns, så liksom att du kan söka liksom vad finns det? Att det finns även på Facebook. 
Jenny: Hemsidan tänker jag prata lite om, ni hade inte gjort den, eller? 
Carina: Nej 
Jenny: Nej, okej. 
Carina: Den har vi inte gjort, det hade den centrumchefen här redan en upparbetad kontakt. Vi höll på, 
den var väldigt knölig under en period. Så att det var en ganska statisk sida. Så då gjorde vi designen och 
skickade över, men sedan byggde de om den. Men jag vet inte tanken eller hur de funderade på hur de 
skulle kommunicera, men det är ju bara att ni tittar på den så kan du ju göra en egen bedömning.
Jenny: Okej. Ja det vi pratade om - digitala medier versus tryck – vad man ska tänka på mest där, men då 
är det ju..
Carina: Ja, det man ska tänka på, det är väl att det finns, jag menar nu har du ju lokal-TV. Jag tittar inte 
på det, men vad jag förstår så är det rätt mycket tittare på Corren 24, 24 NT, och jag vet inte vad som nås i 
Mjölby, för där, jag menar man får ju titta på var är det vi utgår ifrån? Och vilka liksom tittar här? Men, för 
deras del så kan det ju vara en kanske Corren 24 är någonting som man ska kunna synas i också. Och också 
jobba, alltså med vad händer i city, kan vi få, alltså det - inte bara betala, utan kan vi göra så intressanta 
saker så att tidningarna skriver om oss? Alltså det är ju en ännu viktigare. Eller, en väldigt viktig del idag. 
Att jobba aktivt med mediakontakter. Radion kommer ut och gör sändningar, nu kör, Rix FM - finns i city, 
kör din önskemusik. Alltså det, lite sådana saker, sedan gör man samtidigt reklam för platsen. 
Jenny: Ja, det är smart. Hur viktigt är det med skyltning och sådant?
Carina: Tydlig skyltning är naturligtvis jätteviktigt. Du ska veta var du har parkeringar, du ska veta var 
du har toaletter, du ska veta var ja, andra relevanta delar är. Nu vet inte jag hur Mjölby centrum ser ut till 
exempel, men jag menar  går du här uppe -  de flesta som är nya har gått in i ett köpcentrum, efter ett tag så 
vet de inte åt vilket håll de ska gå ut och vilket köpcentrum de kommer i nästa steg – ”är jag i spiralen eller 
är jag i linden nu och kommer jag ut på baksidan eller på framsidan?” [skratt]
Ronja: [skratt] Det har hänt. 
Carina: [skratt] Tyvärr funkar ju inte GPS:en i mobilerna så speciellt bra inomhus, annat fall vore ju det 
här – ”jag är här, jag ska dit” – vore ju bra.
Jenny: Men jag tänkte på, inne i de här köpcentrumen så är det ju mycket så här, det här mönstret syns ju 



ganska tydligt, de här färgerna och så här. Det återkommer på liksom bårder, på väggar och lite här och där.  
Är det ni som liksom har tänkt fram den strategin att det ska synas mycket där inne eller är det Norrköping 
city själva som har tänkt ut det då?
Carina: Det är en kombination. Dem säger att här måste vi göra någonting och då har vi tagit fram förslag. 
Sedan har vi ju gjort andra dekorationer och sådant för väggar just för att få fram lite city-känsla. Bland 
annat då om man tittar här uppe så gjorde vi ju väggdekor med massa olika city-ord som vi tog fram som 
gjorde en hel vägg ned mot lyckans garage där. Och det är ju också det här, och det handlar väl också om 
att jobba med alla sinnen. Du ska ju ha en positiv upplevelse när du kommer. Jag menar vi har pratat om 
just sinnesmarknadsföring en del med city. För att när du kommer in ifrån en garage –för det första ska 
det vara ljust och trevligt i garaget, sedan när du kliver in så måste du ju också bli mottagen på ett bra sätt. 
Ja, både med ljus och med hörsel att du har trevligt ljud, och varför inte en liten doft av en, eftersom du 
kommer från då lyckan där du har Lind-dekorationer på, kanske doft väldigt lätt skogsdoft. ”Nej, det ska 
inte lukta en massa starka parfymer” var den första kommentaren där, men vi menar ju det här att du bara 
förnimmer ”det känns fräscht.” Så att man kan ju jobba med många. Däremot, sitter du mitt i en stad så 
har ju svårt att göra det här men då är det ju återigen. Har du som här, där du kan hitta a-laget sittande i ett 
hörn så är det ju [drar in luft , ”luktar”] ja, liksom inte så fräscht. Men är det snyggt och fräscht så blom-
morna doftar och sådant där så. Lite blommor och krukor, lite fräscha mattor, på strategiska ställen till vissa 
hus och så.
Jenny: Ja just det, sådan är viktigt. 
Carina: Ja, så att. Jag kan tänka mig att som cityledning så måste man nog jobba med alla butiker ”här 
utanför din butik, för att få en bättre upplevelse av hela city, skulle du kunna tänka dig att ta bort den där 
skitiga där, eller ta och göra, se till att det blir tillfixat utanför hos din butik, för det skämmer utseendet för 
hela gatan”, typ. 
Jenny: Ja, men sådan här grejer som väggdekorationer och så, det gör väl att det blir lite mer tydligt också, 
att det blir sammanhållet på ett annat sätt också? För det är ju del av den grafiska profilen då att den liksom 
håller samman det hela. 
Carina: Mm. Ja egentligen så kanske det grafiska profilen inte håller samman, men det är en bra grund för 
att liksom tydliggöra, för sedan är det ju det andra kommunikationstänket ”ja nu har vi en grafisk profil, 
skyltar ska se ut såhär”. Ja visst, men nu tar vi fram en skyltning med en text och en pil eller någonting 
sådant och sätter upp någonstans, då vet man ”det här handlar om det” men det är ju inte det – den är ju 
som sagt en bärare av budskapet. Det andra får man tänka ut själv. Det har inte med den grafiska profilen 
att göra. Det är kommunikation. 
Jenny: Ja. Kanske en svår fråga, men vad är det viktigaste som borde ingå i en grafisk profil för en cityför-
ening? Eller en för en stadskärna. 
Carina: Tydlig logotype. Tydligt sammanhängande. Liksom, att det här är smycket, kronan, stämpeln, som 
talar om att det här är vi. 
Jenny: Vilka fler delar kan man ha med?
Carina: Jag tror också språket – att alltid jobba med samma, ja hur ska man uttrycka det, att man alltid 
säger rubriker, texter i samma ton och anda. Så att man bestämmer sig för ett speciellt språk som man alltid 
lämnar ut budskap med, så att inte det varierar. Och att tala om att vi ska alltid köra en positiv prägel, vi 
använder direkt språk, vi pratar alltid till DIG inte till ER, till exempel. Så att var och en känner sig, kanske 
träffad. Så att det handlar om att hitta en linje i språket och som man då håller fast vid. Oavsett vilket me-
dia, om du ska prata, om du pratar i radio eller gör radioreklam eller om du gör en annons eller om du gör 
ett anslag eller ett budskap på webben eller gör ett inlägg på Facebook. 
Jenny: Ja, det är smart. Tänkte du på själva upplägget, liksom som en grafisk profil så, alltså det är ju skill-
nad på en grafiska profil och grafisk manual, har ni tagit fram manual för Norrköping City?



Carina: Nej
Jenny: Nej, det är grafisk profil. Om man ser det på det här dokumentet som kan lämnar till kunden sedan 
då, ska det dokumentet då innehålla ganska mycket text eller ska det vara liksom ”det här är loggan” och så 
ingenting mer då eller?
Carina: Det finns nog många skolor på det här, men jag skulle vilja säga med tanke på att just för en city, 
där det är så många olika människor som ska använda den, så ska den vara på enkel och lättförståelig som 
möjlig, det vill säga  väldigt tydlig. Bra bilder, hellre pilar, streck och små bildtexter.
Jenny: Ja, bra. Och när man tänker på färger, alltså, ska man tänka på något speciellt när det gäller cityför-
ening där liksom att rött ska man inte använda, eller ska man använda eller?
Carina: Det tror jag inte. Försök göra julreklam utan rött. [skratt] Nej, men jag tror att man måste nog 
hitta känslan för just den här platsen, vad det är vi vill förmedla. Och sedan är det ju så mycket som på-
verkar. Jag menar och just när det gäller city, shopping, händelser, så är det väldigt årstidspåverkat. Är det 
nationaldag, då är det svenska flaggan. Är det påsk, så är det gult eller.. de färgerna runt om som brukar 
vara runt påsk. Hösten brukar vara lite brun-murrig. 
Jenny: Ja. Kan det vara bra att tänk att i profilen då ta med sådana sekundära färger och ta fram, jamen en 
gul, färg som går att använda vid påsk?
Carina: Ja, jag menar alltså en gul är ju inte alltid en gul, och det är ju inte en färg, den är ju ganska bred, i 
ett brett spektra. Men man kan välja t.ex att vi ska alltid ha riktigt knalliga eller neoniga färger, eller vi ska 
bara ha en mild färgskala, och så har man valt ut den här… Så att det gäller ju att få en harmoni i den färg 
man gör så att..
Jenny: Ja just det, så är smart att tänka. [paus] Ja, det här har du ju i och för sig i stort sett redan svarat på, 
men var ska man börja när man tar fram en grafisk profil? 
Carina: [paus, tänker] Det är nog att ta reda på vilka kärnvärden och vad är huvudmålgrupperna. Alltså 
så att man vet vilka man vänder sig till. Och, kanske kolla lite grann, vad förväntar dem sig? Alltså ta reda 
på förväntningar. Och så matchar man det med ledningens liksom ”ja, det är förväntningarna. Vad vill vi 
göra? Hur kan vi motsvara de förväntningarna, eller rent av överträffa dem? För överträffar vi, ja då kanske 
vi kan få ännu större effekt på det.”
Jenny: Ja just det. Och sedan, när man då börjar med själva grafiska biten då, ska man börja med att ta 
fram någon form av moodboard eller ska man börja med logotypen direkt eller..? Vad tycker du?
Carina: Jag vete sjutton, det är ju inte min avdelning, det har jag ju folk som gör (skratt). Nej, vad skulle 
jag tro? Jag tror att här, som jag vet att dem har gjort när vi har jobbat med logotyper, då har de nog suttit 
en liten loggo-grupp och pratat och sedan har alla funderat och skissat lite grann, ”hur vill vi förmedla stil 
och typsnitt?” liksom, vilka tankegångar. Men jag tror att i samband med en, för att jag menar, det blir ju 
bilder här uppe (pekar på huvudet) när man skapar logtyper, men när man gör presentationen, då tror jag 
det kan vara en bra ide med gör vi det här, så har man en moodboard för att förstärka och förklara den. Det 
är ingen dum idé. 
Jenny: Så bra. Och hur mycket feedback bör man få under arbetets gång från kunden?
Ronja: Har ni mycket dialog med kunden eller beror det på eller..? 
Carina: I vissa lägen, beroende på hur långt. För jag menar, sitter vi och kreerar och skissar och försöker ta 
fram första idén, då vill man ju komma en bit innan man visar det första. För jag menar det finns ju kanske 
en tanke och en idé som inte är utarbetad förrän efter ett tag.  Då tror jag inte någon här skulle vilja ha in 
kunden och börja peta idet. Men sedan är det väl lite grann det här att såhär tänker vi att man tar stegvis. 
För att jobba ut en hel grafisk profil och dem säger nej, då är det ju bara att börja om. Men att man gör 
avstämningar under resans gång och liksom ”jättebra, så jobbar vi vidare utifrån det här, bra”. Då tar vi 
nästa steg. För sist är ju någon som ska betala, och det finns någonting som heter tid. Man kan lägga ned 
hur mycket tid på saker som helst, inga problem.



Jenny: [skratt] Verkligen. Har du något tips till oss vad gäller målgruppen, hur vi ska tänka på den eftersom 
den är så himla bred? 
Carina: [paus, tänker] Neej. Jag tror att gör man en research, så att ”vad finns det för någonting i Mjölby 
centrum? Vad är det för butiker? Vilka vänder dem sig till?” Då ser ni ju lite, som ett spektra. För de kan 
ju säga att målgruppen är det här. men om ni börjar titta lite bättre så kanske ni upptäcker att det finns 
ingenting i Mjölby city som tillgodoser det, och vill man då.. Och tittar man på familjer så kan det ju skilja 
– låt oss säga att det finns ingenting i Mjölby city för små barn, men gör man då ett event där man vill få 
familjen att komma in, då gäller det ju för en centrumledning att tänka efter ”och hur gör vi då för att även 
småbarnen trivs?” så att det blir lite kul, och inte bara jobbigt. 
Jenny: Ja, för de har ju pratat lite med oss om att det är väl ungefär tonåringar som de tycker försummas 
lite i tänket, och de, det är dem som ofta åker till Linköping istället för att var i Mjölby och så.
Carina: Det är inte tillräckligt hotta butiker och sådär.
Jenny: nej, precis
Carina: Inte Monki, och inte den här, och inte den här.
Jenny: Nej exakt. Så då är det lite sådär att de vill gärna få in dem lite mer, men det är väl samtidigt dumt 
att tänka på dem som primär målgrupp liksom, och mer på alla så. Eller?
Carina: Ja, det är väl klart att de vill ju har mer liv och att även dem ska ta sig in. Men jag menar, då måste 
du ha butiker som tillgodoser det och en prisklass som dem tycker är okej. Då får du ju inte en exklusiv 
kosmetikabutik, eftersom då har de inte råd att gå och handla. Och samtidigt vet jag liksom med vilka bu-
tiker går dem och handlar i. Det är streetbutiker, eller så är det Monki, eller så är det någon sådan här Gina 
Tricot. Och finns inte det i Mjölby, då är det ju lite svårt och konkurrera för då åker dem ju dit i alla fall. 
Men däremot, vill på lördagen, att de ska åka in till stan till exempel och gå och fika, finns det caféer och 
uteställen som är, liksom, som attraherar tonåringar? 
Jenny: Ja, det är ju en bra tanke. Ja, och sedan, bara lite så här allmänt om du har något mer liksom- vad 
tycker du att vi bör tänka på när vi tar fram den här grafiska profilen för Mjölby City? Har du några kon-
kreta tips eller..?
Carina: Omvärldsbevakning, research. Hur gör andra just som jobbar med city och centrumbitar? [prat 
om att skicka filer på research som de själva har gjort för Norrköping City] Men jag tror omvärldsbevak-
ning. Titta på t.ex Jönköping, Uppsala vet jag också har sådana där. Linköping jobbar också en hel del med 
just city, de har ju Linköping City. Och där pratar vi inte köpcentrum, utan det, nu börjar Lundberg bli 
rätt stora där också – de har köpt både Gränden och Gyllen och äger många stora hus där i centrum men... 
Se lite grann, och gå in på deras hemsida, jag tror att city Jönköping, de har en hemsida. Det finns alltså 
en planering för hela året för hur de jobbar med event och hela evenemangskalendern för året till exempel.  
Som då generellt går ut och de har också riktlinjer för varför de jobbar med det här. Och titta på olika kom-
muner – har de Facebooksidor? Vad skriver de för någonting, vad är det de kommunicerar? Och var kritisk. 
Liksom ”det gjorde de bra, nej det där var inget vidare” och liksom ”här borde de har gjort så här istället, 
det hade varit bättre”    
Och kolla också på olika.. -Och även köpcentrum. Jag menar, ni kan ju titta på andra paralleller, titta på 
hur Ikea gör, Ikanohuset till exempel som inte är en cityförening så. Men ja, lite grann om hur jobbar dem 
men det och hur många vänner har de, har de lyckats? Det finns ju unika varumärken på nätet som har hur 
många anhängare som helst, men just platser så här, hur många anhängare har dem? Och då är ju Ikea en 
sak och Ikanohuset någonting annat.  För där är ju dragplåstret Ikea, och jag menar från Ikea får man ju 
erbjudanden om man drar dit. 
Jenny: Precis. Jag kom på en sista fråga också. Har Norrköping City någon tagline?
Carina: Nej, det har de inte. Vi försökte med en, ”en större upplevelse…”, nej, nu har jag tappat bort den, 
men vi försökte med något härom året men centrumchefen köpte aldrig den, sedan kom han med något 



eget också som inte vi köpte. [skratt]
Jenny: Okej, så det blev inget. Tror du att det är viktigt att ha en sådan? För just en cityförening, city?
Carina: nej, det tror jag inte [låter osäker, med betoning på tror]. Men jag menar, hittar du en riktigt bra 
som verkligen innehåller det, jag menar, då tillför det något. Men det handlar ju inte om att man måste ha 
en bara för att hitta på en, det måste ju verkligen tillföra något. 
Jenny: Bör det vara en del, om man hittar någon bra då, bör det vara en del i den grafiska profilen då? 
Carina: Den ingår ju i den. Absolut. Och när man använder den och hur man använder den. Och ingår 
den i logon eller ska den användas separat?

[prat om intervjuarna har några fler frågor. Carina har inget att tillägga, intervjun avslutas]



Bilaga 2
Intervju via Skype med Monika Holmqvist, Coco form 2012-04-05
Medverkande: Monika Holmqvist, Ronja Wall & Jenny Widén 

Jenny: Men då kör vi där. Så, men då tänkte jag, om du, vad har du för befattning på Cocoform. 
Monika: Jag startade företaget tillsammans med min kollega för sju år sedan, så att vi är delägare båda två.
Jenny: Mm 
Monika: Lika mycket, 50/50. Sedan har vi tre anställda. …Och sen en kille som gör vår ekonomi också. Så 
är vi är sex nästan totalt. 
Jenny: Mm. Okej, vad har du jobbat med innan du startade Cocoform då? 
Monika: Jag jobbade, jag har haft en brokig karriär. [skrattar] 
Jenny: Mm 
Monika: Nej men jag jobbade dels som informatör på [Otydligt namn på ett företag] i ett år. Sedan så job-
bade jag som grafiker på ett företag som gjorde multimedia utbildningar.  
Jenny: Okej.  
Monika: Och sen så har jag pluggat i fyra år och sen så startade jag företaget. 
Jenny: Bra, då har vi lite bakgrund check där. Och de, jag tänker fråga lite om nu det är dels City Örebro, 
hur ni arbetade med dem. Och sen lite såhär om det finns några skillnader mellan grafiska profiler, mellan 
alltså för Cityföreningar och vanliga företag, hur man ska säga. 
Monika: Mm
Jenny: Även lite innehåll, vad det kan, vad en grafisk profil kan innehålla och lite så. Och även arbetssätt, 
hur man arbetar för att ta fram det. Men vi börjar lite med City Örebro då. Kan du berätta lite hur ni var 
delaktiga i det här framtagandet av deras grafiska profil. 
Monika: Mm. Så vår, jag vill bara börja med att vi arbetar ju med dekor och scenografi i vår huvudsakliga 
sysselsättning i våra absolut största, största väg eller gren, ben eller vad man ska kalla de för. Och vi kom i 
kontakt med City Örebro därför att vi gjorde dekor, scenografi till Krärnan och Vågen som är två stora hus, 
gallerior i Örebro. 
Jenny: Okej. 
Monika: Och de tog kontakt med oss därför att dem behövde hjälp, dels med hur dem syns ute i stan, hur 
dem är ute och displayar sina, sina presentkort och sina erbjudanden. De tyckte att vi verkade ha ett roligt 
tänk när det gällde de visuella, för de visuella handlar ju inte bara om det tryckta materialet, utan upplevs 
utåt, när man syns i olika sammanhang. 
Jenny: Mm
Monika: Så att de tog inte kontakt med oss för att vi är en reklambyrå eller för att vi jobbar framför allt 
med grafisk produktion, snarare för att dem tyckte att vi verkade ha ett bra tänk när det gäller helhet. 
Jenny: Ja, just det. 
Monika: Så att vi, att göra grafisk profil, att arbeta med grafisk form, det är bara en del i vårt, i vårt, övriga 
stora arbete som handlar om rummet. Så att de, egentligen så utvecklades, dem tog inte kontakt med oss 
med utgångs punkt för att göra en ny grafisk profil, utan snarare att ”hjälp oss med hur vi ser ut i vårt ut-
tryck, ut mot andra”. 
Jenny: Okej. 
Monika: ..Och då, då var det egentligen ett gemensamt arbete, vi diskuterade vad behöver ni, vad använder 
ni, vad, vi, vilka medier syns ni, vilka kanaler syns ni, vad har ni för sorts behov, vart ska vi börja liksom. 



Och utifrån det så kom fram till att vi måste ta fram något sorts riktlinjer, så att det blir enklare för er och 
för oss att arbeta. Dem hade en grafisk profil som var framtagen innan. Vill ni se? 
Jenny och Ronja: Ja, gärna
[Prat om hur man delar skärmen på Skype och att vi inte ser hennes skärm.]
[Intervjuarna kan se Monikas skärm samtidigt och hon visar material samtidigt som hon pratar]
Monika: Jag tror att jag började här. City Örebro, grafisk manual. [Paus] Här. Här började det. Det här 
fick vi av dem. 
Jenny: Okej. 
Monika: Och det här togs fram 2000 någonting. Och de hade loggan, i olika varianter, olika färger. 
Jenny: Just det. 
Monika: Dem hade dem här färgerna som dem jobbade med som grund. Nästan bara den gula och svarta, 
men till viss del också den turkosa. Den gröna sa vi direkt, den här känns inte längre, den känns inte längre 
nytänkande eller fräsch liksom. Och det här var delar dem jobbade med som sidfötter, sidhuvuden.  
Jenny: Mm 
Monika: Prickarna eller Ö:et var också någonting som symboliserade City Örebros medlemmar. Och 
någonting som dem gärna ville, ville att vi skulle ta med framöver. För att det var en så pass enkel dekorele-
ment som man lätt kunde applicera på olika saker. Och såhär såg deras visitkort och sådant ut. Och deras 
presentkort som dem använder och säljer väldigt mycket, såg redan ut så här redan och dem hade redan 
ett jättestort lager. Så det var väldigt viktigt för dem att de vi tog fram skulle passa ihop med det här stuket 
liksom. 
Jenny: Okej.  
Monika: Och sen hade dem de här typsnitten som dem jobbade med. Georgia och Avantgard. Och Avant-
gard tycker jag fortfarande är väldigt, väldigt fint, fast det har hållit så länge. 
Jenny: Mm
Monika: Och, när det gäller att omarbeta en grafisk manual så ska man ju inte, man ska ju inte gå efter 
ån efter vatten om det fortfarande fungerar bra. Utan snarare göra någonting som känns nytt. Nytt och 
fräscht. Så vi började med att ta fram en vision, som såg ut såhär: (Visar). Vi använda oss av samma logga, 
men vi sa att man måste våga ta plats istället, det handlar inte om att byta profil eller identitet utan att 
förändra och förnya, förtydliga. Ehm, dem hade också ett önskemål att dem ville synas, dem syns ju väldigt 
mycket ihop med Örebro kommun eftersom dem är del, del sponsorer, delägare eller vad man ska säga, 
dem är högst delaktiga i varandra. Och de sa dem att de vi, på de sättet vi syns måste fungera väldigt bra 
ihop med Örebro Kommun också.  
Jenny: Mm 
Monika: Och då tog vi fram ett nytt färgspektra som… Ja, men som är ett mellanting mellan Örebro 
Kommun och City Örebro. Så det här är fortfarande huvudfärgen [visar]. Örebro Kommun använder sig 
såklart av den här klassiska röda och den klassiska blå och den orangea tror jag. Och då kompletterade vi 
med en mer klargrön, en magenta, och en turkos. Och sa att ”det här kan man använda i logotypen, utan 
att för den skull förändra identiteten allt för mycket”. Eftersom Ö:et i sig har en så stark igenkänning. 
Jenny: Mm
Monika: …De hade också en bild som dem var, ”det här tycker vi, det här är vi liksom, vi vill ha mycket 
färg, vi tycker att färg är bra för att synas, för att få ut vårt budskap, vi består utav en så pass mångfacetterad 
skara av medlemmar”. Så och grafiska element behöll vi och sen tog vi fram ett förslag på hur man skulle 
kunna jobba med dem här fräscha färgerna som grund. Så där började vi och dem sa ”det här känns jätte-
bra, vi tycker att de känns utvecklat”. Här ska vi se, det här är någonting annat, och då sa vi såhär att ”okej, 
då kopplar vi färger till några av era huvudevent som är viktiga för er”. 
Jenny: Just det. 



Monika: De hade dem: julen, mode design veckan, marknadsafton, sommarscen och presentkortet i sig. 
Och sa att dem här, dem här färgerna ska så småningom förknippas med just det eventet. Att mode design 
blir lila, att julen blir röd, att marknadsafton blir blå för att de är lite mer klassiskt och traditionell mål-
grupp och att sommarscen blir mer turkos eftersom den ska upplevas mer ungdomlig och fräsch. 
Jenny: Mm 
Monika: [Paus] Sedan så tog vi fram ett, vi kopplade in en illustratör, som är jätteduktig, och tog fram ett 
antal olika illustrations manér. För att fotografier är en sådan sak som ganska lätt kan, dels så blir man lätt 
trött på dem, har man använt dem två gånger så känner man igen dem och tycker att ”det där kortet har vi 
sätt förut”. Men en illustration kan man jobba med på ett helt annat sätt. Så att vi sa att vi tycker att ni ska 
ta fram ett, ett bibliotek av illustrationer som ni kan använda i olika sammanhang och som ni, ni fritt kan 
disponeras, så dem köpte loss dem. Så då började vi med presentkortet och gjorde en illustrations som hade 
alla dem här symbolerna eller associationerna som man vill att ett presentkort ska ge. Man ska kunna resa, 
köpa kläder, accessoarer, gå och fika, parfym, styrketräning, böcker, allting. 
Jenny: Mm 
Monika: Men också att det skulle finnas saker och nya element att upptäcka i den här. Sen tog vi fram en 
taxireklam som gick på alla taxibilar, den gick, den slutade i turkos istället, det är inte grönt som bakgrund. 
Vi tog fram Sommarscen och posters till den, så att man lätt kunde se hur vi disponerad och använde oss 
av de här färgerna. Vi jobbade mycket med toningar och dem här solstrålarna som kommer från Svampen, 
vattentornet i, i Örebro. Jag vet inte om ni har varit där någon gång?  
Jenny: Jo, jo det känner jag igen. 
Monika: Ja, Svampen i Örebro är ju ett av dem stora landmärkena, och den är så här randig om man tittar 
underifrån. 
Jenny: Ja, just det. 
Monika: Så där var vi, och efter det så fortsatte vi att jobba fram illustrationerna för resterande evenemang. 
Och, har alldeles precis faktiskt avslutat det sista mode design. Så att just nu så gör vi inte så mycket åt 
dem. Faktiskt [skrattar] 
Jenny: Nej. Jamen vad bra. 
Monika: Ja
Jenny: Så det, det är ganska nyligen lanserat det här som ni har tagit fram, till dem?  
Monika: Ja, den första, det absolut första vi gjorde var ju det här presentkorts-illustrationen och den gjorde 
vi i juni, i slutet förra året. 
Jenny: Okej. Ja 
Monika: Sommaren som var helt enkelt. Sedan efter det har vi arbetat fram resterande. 
Jenny: Mm, gjorde ni några förstudier för det här?  
Monika: På det sättet att vi pratade med Örebro kommun, gick igenom deras grafiska profil, och så att vi 
mycket, mycket och långa möten med City Örebro och deras vision på hur dem upplevas. 
Jenny: Ja, just det. Teckensnitten, dem ändrade ni inte eller? 
Monika: Typsnitten, nej! Nej. Avantgard… 
Jenny: Det var dem.
Monika: Modernt och vackert typsnitt tycker jag och funkar i väldigt mycket sammanhang. Tillsammans 
med Georgia som har en annan identitet med seriffer som lättläst fortfarande. 
Jenny: Mm, vad tyckte ni var liksom i fokus och de viktigaste vad det gällde tonalitet och utseendet?  
Monika: Att våga ta plats, och att våga arbeta med färger i alla sammanhang. Med färgen som identitet. 
Jenny: Vad det någonting som ingick i den här profilen som ni tog fram eller utarbetade som inte brukar 
ingå i andra profiler, var det något som var unikt för det här arbetet?  
Monika: …Alltså det är svårt att svara på. Jag tycker att alla grafiska profiler är väldigt unika. Alla företag 



fungerar på helt olika sätt och sätts i så olika miljö och sammanhang så att jag tycker det är svårt att dra en 
sådan koppling. 
Jenny: Mm
Monika: Det här skulle ju funka men så är de ju för alla företag, det ska funka både stort och litet, det ska 
funka, vi ville ju att de här illustrationerna ska ha en livslängd på i alla fall tre, fyra, fem år. 
Jenny: Mm
Monika: Och ofta så tänker man ju bildbanker istället som är väldigt, väldigt neutrala som, som använder 
på det sättet. Så att illustrationerna och illustrationerna som en helhet är väl en av de sakerna som vi inte 
har gjort tidigare. Vi hade så, ska se om jag hittar den, nu är det en himla ostruktur kan jag säga, i den här 
lilla mappen. [paus], vinjetten, eller var det vykort, ja det var det nog. Vi tog fram ett vykort bland an-
nat där vi kopplade ihop alla dem här illustrationerna och symbolerna. Så att de fungerade som en slags 
tidslinje över hela City Örebros verksamhet. Så det var också en tanke som vi hade från början att de skulle 
fungera ihop, utan att bli allt för markanta. Även om julen syns här och presentkorten syns här, så fanns 
även sommarscen med.
Jenny: Mm, jag tänkte just på det här med färgerna, att ni hade vissa färger som kunde användas vid jul 
och andra, sommar och sådär… 
Monika: Mm 
Jenny: …Är det någonting som ni brukar utnyttja, att man delar upp färgerna sådär, till olika, olika an-
vändningsområden, eller var det nytt för just det här arbetat eller?  
Monika: Nej vi jobbar ju väldigt mycket med färg, det är ju lite av vårat signum. Ni ser ju hur det ser ut 
här i mitt kök. [Skrattar] [Råkar pausa hela konversationen]
Monika: Ni ser ju hur det ser ut här i mitt kök. 
Ronja: Ja, väldigt härligt. 
Monika: Visst är det fint. [Skrattar] 
Monika: Vill ni se resten av kontoret? 
[Visar runt intervjuarna i lokalerna, intervjun kommer kort av sig]
Monika: Har ni några fler frågor?  
Jenny: Yes. Ja, ska vi se, [Paus], alltså vi är ju inne mycket på det här med grafiska profiler för cityförenin-
gar och liksom finns det någonting, alltså något som särskiljer grafisk profil för cityförening jämfört med 
grafisk profil, vanliga företag, eller vad man ska säga?  
Monika: vi har aldrig gjort en grafisk profil till en cityförening tidigare, så att jag kan inte dra den parallel-
len. 
Jenny: Nej, de är lugnt. Vad tycker du är de viktigaste delarna i en grafisk profil? 
Monika: Typsnitt, självklart, logotyp, att den är tydlig och går att använda i alla sammanhang. Att den är 
lättarbetad och lättförståelig. Och att man verkligen känner igen den, det tycker jag att vi har lyckats bra i 
City Örebro. Framför allt med tanke på illustrationerna att dem har en, ett sånt eget manér. Men sen också 
att man jobbar mycket med färger och att man vågar göra det. Göra det roligt. 
Jenny: Mm. I själva dokumentet som man lämnar tillkunden, alltså den grafiska profilen, är det viktigt att 
det är mycket text som förklarar i den eller räcker det med att de i stort sätt är mycket bilder. 
Monika: Nu blev det upphakat ställ frågan… 
[Skrattar] 
Jenny: I själva dokumentet som man lämnar till kunden sen i slutändan är det viktigt att man har med 
ganska mycket text som förklarar allting eller ska det vara liksom bara bilder eller och man förklarar i per-
son istället? 
Monika: Alltså ska jag vara ärlig så tycker jag att när man läser, vi jobbar med så oerhört mycket grafiska 
profiler, även när vi gör mässmontrar, eller rumsliga utformningar, och det står precis samma sak i alla. Det 



är de som är så himla roligt. Man läser ”en grafisk profil behövs för att skapa igenkänning gentemot…” och 
man bara ”ja, ja, ja, vi vet det”. 
[skratt]
Monika: Jag vet inte jag tycker ofta texten den är onödigt lång men man har lagt ner allt för mycket tid på 
att förklara någonting som alla redan känner igen. Man vet ju om man arbetar med en grafisk profil varför 
an har den. Så jag tycker snarare att det är viktigt att ha bra och dåliga exempel. ”Så här ska man jobba, så 
här ska man inte jobba, det här är rätt, det här är fel användning”.  Istället för att text beskriva för det är 
ändå ingen som orkar läsa igenom allt det. Så jag tycker det är jätteviktigt med rätt och fel exempel. Jag 
tycker det är viktigt med avstånd att man markerar upp på vilket sätt man får använda logotypen och vilket 
fri avstånd man måste ha till kanter, marginaler och bilder och så. 
Jenny: Mm
Monika: Men jag tycker generellt mycket bättre om grafiska profiler som är på 20 sidor istället för dem 
som är på 70. För ofta så dem reglerar så mycket så att det istället blir ännu svårare att jobba. 
Jenny: Mm, ja precis. Hur ska man tänka när man försöker att visualisera en identitet, en företags identitet 
eller varumärkes identitet? Vad är det viktigaste tänket där?
Monika: Oj, det viktigaste tänket… Ofta handlar det ju, tyvärr, jag är inte ens skolad reklamare jag jobbar 
med rumsligheter, så jag är säkert mycket mer frank än många andra som jobbar i den här branschen är. 
Men tyvärr så är de ju ofta så att den som är ansvarig från företagets sida, marknadschef eller liknande, det 
är ju en då den personens smak och tycke och åsikter som i slutändan styr om det blir godkänt eller inte. Så 
det handlar ju väldigt mycket om att försöka förstå vad företaget står för och framför allt vilken vision dem 
har, vart dem vill nå. För om, om man har som vision att man vill bli världsledande inom nytänkande och 
formgivning då kräver ju det också att man har en grafisk profil som är extremt genomtänkt och väldigt, 
väldigt nytänkande. 
Jenny: Mm 
Monika: Medan man kanske har om man har en ganska traditionell målgrupp och där igenkänningen är 
det viktigaste och den bygger på historia och den biten, då, då måste man ju sätta sig i ett helt annat spår. 
Så att det handlar ju om analys av företaget men också av den person som sitter framför dig som är bestäl-
lare. …Har jag svarat på din fråga då?  
Jenny: Ja, jättebra. [skrattar]. Vart ska man börja vid framtagandet av en grafisk profil? 
Monika: Intervjuer det är det absolut bästa. Intervjuer, titta på material från tidigare produktioner och titta 
på vad tyckte ni om här, vad tyckte ni inte om, vad fungerar, vad har inte fungerat, vad har ni saknat. Sedan 
tycker jag också att det är jättebra att titta på exempel som visar vad kunden tycker om. Men det här gillar 
jag därför att, den här hemsidan känns bra, dem här färgerna tycker jag om, att verkligen, att dem får jobba 
lite innan också, att dem med sig ett material, ett urklipp, riva ut tidningar, ta kort på saker och ting så att 
man förstår åt vilket håll dem drar. Annars får man jobba ihjäl sig utan att, utan att egentligen ens ha fått 
grepp om vad kunden är ute efter. 
Jenny: Mm
Monika: Försök pumpa dem på så mycket information det bara gå innan ni kör i gång med ert arbete. Ni 
slipper jobba, jobba i onödan. 
Jenny: Mm, absolut. [Paus]. Vi har ju, eller Mjölby City har ju en väldigt, väldigt bred målgrupp. 
Monika: Mm
Jenny: Hur ska man tänka där när målgruppen är så himla bred, ska man fokusera på en del av den eller 
ska man köra på hela och hur gör man de i sådana fall? 
Monika: Vad sa du, dem har väldigt, bre, bred målgrupp när det gäller…
Jenny: ja, Mjölby City över lag alltså så.
Monika: Ja



Jenny: Som förening så har dem en väldigt bred målgrupp, det är ju folk som bor i kommunen och locka 
in andra från kommun och de alla åldersgrupper och sådär. Så hur ska man, hur ska man kunna lägga 
något fokus just på målgruppen då den är så bred?  
Monika: Det är alltid den stora frågan. Och det är alla företags stora fråga, hur ska vi se ut, vad är viktigast. 
Men jag tror ju ändå att det finns än, det finns en målgrupp, om man pressar kommunen lite så brukar det 
tillslut dyka fram en känsla för, för vilka det faktiskt är som läser deras nyhetsbrev. Man kan ju ganska snart 
säga att ”amen, barn och ungdomar upp till 18 kanske inte är den absolut största målgruppen som läser ny-
hetsutskick exempelvis”. Däremot så kanske de är dem som ser alla affischer som handlar om fritidsgårdar 
och aktiviteter, kurser, allting som har med, med fritiden att göra. Så att jag tror att man ska försöka hitta 
flera olika, olika spår att gå på.  
Jenny: Mm, var det lite så ni tänkte med Örebro City? 
Monika: Ja absolut, eftersom vi ska vi ta fram den igen. Ser ni fortfarande skärmen eller ser ni mig nu?  
Jenny: Vi ser dig.  
Monika: Mm, när vi analyserade de olika färgerna så placerade vi ut dem beroende på vilken målgrupp 
man hade för respektive event. Exempelvis sommarscen riktar sig verkligen mot ungdomar därför gav vi 
den, den här turkosa färgen som kanske inte alla, alla äldre tycker så mycket om. Medan man i marknad-
safton som är mycket, mycket mer familjeevent, använde sig av de här klassiska blåa och den röda. 
Jenny: Just det. 
Monika: Så att det tycker jag absolut att man ska göra. Men man måste ju fortfarande ha en grupp som alla 
tilltalas av, men som ska vara ganska enkel och lätt för ändligt. Jag kollar lite här på Mjölby Citys hemsida 
nu. 
Monika: Är det något speciellt som jag ska kika på tycker ni? 
Jenny: Nej, eller…
Monika: Hur många är det som bor i Mjölby? 
Jenny: Vad kan det vara, inte jättemånga, men de har gjort ganska många förändringar inne i city, dem har 
byggt till mycket hus och renoverat och öppnat ganska många nya affärer och sådär. De vill ha lite nystart 
och sådär. Men tyvärr så hinner ju inte vi i vårt arbete nu ta fram en hel grafisk profil till dem utan vi kom-
mer bara ta fram riktlinjer och förslag till dem som dem antingen kan be oss fortsätta arbeta med sen eller 
så, vi får se det är upp till dem liksom. 
Monika: Mm 
Jenny: Men ja, har du några tips eller så, vad ska vi tänka på vid utformandet av de här riktlinjerna för 
grafiska profilen, för Mjölby City? 
Monika: Jag tycker att ni ska ha väldigt tajta avstämningsmöten. Ta fram, be dem först att ta fram bilder el-
ler kollage eller exempel på sådana saker som dem upplever som lättförståeliga och lättapplicerbara och sen 
ta fram ett antal förslag på bilder och illustrationer som ni tycker passar bra till deras nuvarande profil. Lägg 
inte för mycket tid på presentation innan ni har hittat det rätta spåret. 
Jenny: Mm 
Monika: Men presentera, tänk också på att presentationen och förpackningen av de ni presenterar är halva 
införpackningen. Så att man skriver ut på jättesnygga utskrifter, monterar på pannåer och så. 
Jenny: Ja, nu vet jag inte om jag har några fler frågor. Har du några fler?  
Ronja: Mej. 
Jenny: Vi har fått svar på det mesta här. 
Monika: Vad bra
[avslutar samtalet, tack och liknande]



Bilaga 3
Intervju på IdentX 2012-04-05
Medverkande: Ida Severin, Ronja Wall & Jenny Widén

Jenny: Vad är det för befattning du har här på Identx?
Ida: Jag är konsult och projektledare. Vi är ju ett ganska litet bolag, vi är sju konsulter just nu. Så vi jobbar 
alla med projektledning och konsulteri inom varumärken och identitet.
Jenny: Okej. Hur länge har du arbetat här och vad har du gjort innan, lite kort?
Ida: Jag har jobbat här i tre år, ganska precis. Innan dess så har jag varit marknadskoordinator på några 
företag här i regionen och -02 gick jag ut media management i Kalmar, också en bred utbildning med me-
dia och kommunikationskunskap och ekonomi och medieproduktion.
Jenny: Okej, bra. Då kör vi igång med de riktiga frågorna här då. Vi börjar med identitet här då. Hur job-
bar ni här på IdentX för att få fram företags identiteter?
Ida: Vi jobbar ju mycket med, alltså vår varumärkesbyrå jobbar mindre med grafisk profil och den slags 
identitet, även om vi gör det… Mer med strategi och affärsutveckling och för att få fram den så jobbar vi 
mycket med analys. Dels så har vi en analysform som vi kallar varumärkespejling där man ringer eller via 
webbenkäter ställer frågor om folks uppfattning av ett varumärke och vad associerar man till ett varumärke 
– styrkor, svagheter, förbättringsmöjligheter och så vIdare. Så vi alltid har en sann grund att stå på och inte 
gissar som ibland reklambyråer kan göra att man tar fram något kreativt utefter brief från uppdragsgivaren, 
men vi försöker alltid ha förankring i verkligheten. Den andra metoden är workshops, vi kör väldigt my-
cket workshops på olika sätt. Antingen om man samlar ledningsgrupp eller alla medarbetare, så har vi lite 
olika metoder sedan som vi säkert kommer tillbaka till.
Jenny: Mm, vad bra. Ja. Vad bör ingå i en företagsidentiet? 
Ida: [tänker] Ja, alltså.. företagsidentitet ser ju vi som det är någonting som finns, det är ju det som är – 
sedan så ni har ju säker läst det här också men man brukar prata om identitet, profil och image. Identiteten 
är ju någonting som man inte påverkar så lätt, utan det finns där i väggarna. Vi tar fram en profil, säger 
vi, för att påverka imagen. Så att det vi tar fram är, brukar vi kalla för antingen varumärkesstrategi eller 
en varumärkesplattform. Och där vi försöker ta det bästa av det som är sant om varumärket, så vi har fått 
fram under analysen och sedan så hitta ett önskeläge ”vart vill vi?”, utan att det ska vara allt för stort glapp 
mellan de här två och sedan så.. den förflyttningen, att man definierar den i en varumärkesstrategi eller en 
plattform. Och sedan så, en identitet – att ta fram en identitet kanske ni mer tänker det grafiska, och då vet 
jag inte ifall ni tänker också, eller hur ni definierar vad som ska ingå..
Jenny: Ja, hur definierar du identitet?
Ida: Alltså, jag identifierar identitet som någonting som inte vi tar fram, utan att det är något som finns. Vi 
tar fram en profil, för varumärket, en strategi.
Jenny: Just det, men ni måste ändå utgå ifrån identiteten..
Ida: Ja precis
Jenny: ..hitta vad den är då alltså?
Ida: Det är där vi måste definiera i analysfasen. Sedan tror jag att man mer i den grafiska världen pratar om 
att man tar fram en grafisk identitet och företagsidentitet, men vi brukar inte prata så att..
Jenny: Nej, det är väl inte det vi menar heller. Utan vi menar liksom det…
Ida: Ja, så vi pratar om samma sak
Jenny: Ja, precis. Jamen det..



Ida: Så, jag vet inte, vad var frågan? [skratt]
Jenny: Ja, nejmen den tycker jag du har besvarat så att det är.. Vi kan köra på nästa här. Hur arbetar ni för 
att plocka fram en verksamhets kärnvärden då? Alltså, för kärnvärdena antar jag är som liksom är grunden i 
identiteten?
Ida: Ja, precis. Nej men vi jobbar mycket med just att utgå ifrån vad som finns, vad är nuläget. Och sedan, 
beroende på om det finns en affärsstrategi redan, man diskuterar med ledningen eller om vi ser en möj-
lighet på marknaden, vi gör ju oftast omvärldsanalyser också, ”hur förhåller sig konkurrenterna till det 
här. Och vart vill vi gå?” Och… på något sätt då ta fram – vad finns det som är särskiljande och positivt i 
identiteten, som vi kan utnyttja. Och, kärnvärden – de flesta ord som man använder som kärnvärden känns 
ju allmängiltiga. Det är ju, så är det ju oftast, det är svårt att hitta unika kärnfulla ord som känns så himla 
bra bara man räknar ut dem. Men det är ju, vi jobbar väldigt mycket med implementering och få in det 
i verksamheten i vardagen, det ska inte vara ett styrdokument som ligger på VD:s eller marknadschefens 
bord, utan det är när medarbetarna får sätta sig ned och tolka de här orden, det är då det blir verklighet, 
sedan kan du egentligen välja vilka ord som helst men det måste finnas ett tolkningsarbete bakom - Så 
man kan förstå att ”ja, engagemang för oss i vårt företag är…” och att man kan sitta med sin chef och som 
säger att ”jag tycker att du har problem med engagemanget, vi har ju definierat det gemensamt som ett 
viktigt värde, liksom hur ser du på det? Att man kan ha det som en grund för affärsutveckling och medar-
betarutveckling.
Jenny: Mm, just det. Men det, ni tar liksom fram då kärnvärden utifrån att titta på företaget?
Ida: Ja, utifrån vad vi tror att dem behöver. För vi har ju en tanke om vilken strategi vi ska ha för varumär-
ket då, behöver det här varumärket bli mer ungt och kaxigt – då tar man ju fram kärnvärden som drar åt 
det hållet men de måste alltid finnas nära identiteten. Man kan inte ta en stor fyrkantig myndighet och säga 
att man ska vara kaxig, ung och frispråkig. Det går inte, utan det måste finnas en sanning i det, för sedan 
kan det... Försöker vi alltid lägga in en strävan i orden att om det är en fyrkantig myndighet kanske man 
ska lägga in… [tänker] ja, framåttänk, eller något sådant ord. Driv, något som dem kanske behöver lite mer 
av. Just så man kan, för det får inte bli att ”jamen, här är vi ju redan Idag, det är ju sant” utan dem, det 
bästa är att om alla känner att ”jamen, det här är nog vi, fast det är lite svårt att uppnå” att man hela tiden 
har den där strävan – då blir det affärsutveckling av det.
Jenny: Ja just det. Ja, det är ju smart. [tänker] När ni då har tagit fram den här varumärkesidentiteten eller 
företagsidentiteten och har tagit reda på vad som utgör det här företaget då… För ni jobbar väl lite med att 
profilera grafiskt och visuellt också?
Ida: Mm
Jenny: Ja. Hur jobbar ni på den biten? 
Ida: För vi är... Vi har fyra områden vi jobbar med kan man säga. Först kommer ju alltid analysen. Se-
dan strategin, sedan kommer form och profil och till sist implementering. Så när vi har en tydlig var-
umärkesstrategi och vi har, kanske en plattform, klar då kommer det ibland att ja men, nu måste vi nog 
förändra – om vi ska vara unga och kaxiga och... whatever, så kanske inte vår befintliga grafiska profil 
funkar. Och då kan vi hjälpa till med att ta fram en ny logotyp oftast, men även fortsätta ut i… jamen i 
grafiskt manér och profil-annonser och budskap jobbar vi mycket med. Det som kanske skiljer oss från 
andra, det är att vi alltid utgår från identiteten när vi tar fram det. Vi har ofta en story i en logotyp och ett 
grafiskt språk. Som förklarar vad det här företaget är och står för, medan en reklambyrå kanske mer tänker 
väldigt grafiskt och former och sådär, medan vi har – ja kanske lite mer alltså varumärkes/identitets-tänk 
bakom. Vi tog… För några år sedan tog min, gjorde min kollega räddningstjänstens nya logotyp, jag vet 
inte ifall ni har sett den? Den sitter på alla brandbilar nu. De har ju väldigt, det har ju väldigt... alltså det 
måste de ut på ett visst sätt – det ska vara den här stjärnan, och det ska vara någonting i mitten, sedan är 
det ju oftast väldigt klassiskt det här med skyddshelgon i mitten och så vIdare. Medan vi tog fram mera 



symboler som visade, ja egentligen två cirklar som blev, ja beskyddare som, och sedan som två eldlågor som 
slog åt andra hållet – det blev väldigt grafiskt snyggt, men samtidigt en story bakom allt – ”Vi skyddar, vi 
skyddar människan och vi skyddar mot brand”, sådär. 
Jenny: Ja. Men när du säger story, menar du liksom att ni har som en berättelse då, skriven bakom eller har 
ni det sådär mer som en tanke..?
Ida: Det är mer som en tanke. 
Jenny: Jaa.
Ida: Men vi brukar ju alltid göra det här i analys- och strageiarbetet innan så oftast blir det här en naturlig 
del av det, att alla förstår att jamen, ”vi är det här och vi vill dit, och då var det ju självklart att vi skulle se 
ut såhär.” Likadant, som att man kanske inte drar en grafisk profil åt det jättehäftiga hållet om man tycker 
att ”jamen vi ska inte vara så häftiga, vi är, vi ska stå för stabilitet och.. och det här”. Så, vi lägger mycket 
funderingar just på ”vilka är vi, och hur vill vi vara?”
Jenny: Mm, det är bra. 
Ida: Och sedan jobbar vi mycket med, det grafiska är en del, men vi jobbar kanske ännu mer med copy 
– alltså hur låter varumärket? Vilka huvudbudskap ska vi jobba med och om vi har tre stycken huvudbud-
skap, som vi alltid ska försöka få ut på något, ett eller annat sätt, vilka är de huvudbudskapen då? 
Jenny: Mm, när du pratar om ”hur låter varumärket”, pratar du liksom om tonalitet så, då eller?
Ida: Ja.
Jenny: Ja?
Ida: Och det styr, kärnvärdena styr ju mycket det också. Ibland så har vi ju, alltså kärnvärden som är mer 
som personlighetsdrag, typ glad, aktiv och engagerad. Då ska ju det genomsyra tonaliteten också, och, så 
det allting går som en röd tråd – att tonaliteten kommer ju efter, liksom plattformen. Eller oftast så gör vi 
det som en del av plattformen, att hur låter varumärket, och hur, vilka är våra huvudbudskap?
Jenny: ja just det. Men blir det då, alltså med tonalitet och språk och sådär, blir det en del av grafiska pro-
filen då eller blir det utöver det..?
Ida: Det är mer varumärkesplattformen. För oftast gör vi ju en varumärkesplattform först, och sedan kom-
mer en grafisk …manual, mer. När vi gör en grafisk manual så handlar det egentligen bara om det, nästan 
alltid handlar det om att reglera färger och typsnitt och millimetrar, medan kanske en mer varumärkesi-
dentitetsbyrå som jobbar mer med form, tar allt i samma – att man först börjar med kärnvärden, och bitar 
av plattformen, och sedan går man in på grafisk profil – att det sitter i samma publikation, men så gör 
aldrig vi utan vi ser den grafiska profilen som ett styrdokument för formgivare, medan plattformen ska vara 
en affärsledande för affärsledningen och medarbetare.
Jenny: Ja. 
Ida: Så det är väl det som skiljer oss mest från andra liknande byråer.
Jenny: Ja, mm. Vad tycker du att vi bör tänka på när vi ska jobba med Mjölby City, och att visualisera vilka 
dem är och så? Har du några konkreta tips eller så?
Ida: Jag tycker det allra viktigaste är att göra en bra förundersökning, göra en bra analys. Så man inte… Att 
man har en massa idéer, man kanske pratar med uppdragsgivaren och den personen har en vision, och ni 
får en massa tankar i huvudet, så sätter man sig och liksom jobbar på, utan att man faktiskt kanske går ut 
och pratar med handlarna, ”vad ser ni, vad är vi Idag och var vill vi vara, ska vi vara stabila, mer kommuna-
la, trygga verksamheten eller ska vi vara det här som spice:ar upp Mjölby lite, det fräcka?” För man riskerar 
ju, att om man går åt fel håll så får man inte de andra med sig på tåget och då har man gjort massa jobb i 
onödan och det är jäkligt svårt att komma med något nytt sedan. Så lyssna, och ta in och... underbygg ert 
resultat väl. Att ”vi har liksom, tänkt såhär och såhär och därför ser det ut såhär.” 
Jenny: Mm, jättebra. Kan en tydlig identitet höja varumärkesvärdet? 
Ida: Det tror jag absolut. För, om du tänker grafisk identitet, framför allt nu då, eller… mer hela..?



Jenny: Jaa, mer hela grejen liksom med att man har en tydlig identitet som företag eller varumärke..
Ida: Absolut, absolut. För att, varumärkesarbete handlar ju i mångt och mycket om att bli tydlig på 
marknaden, att alla ska tänka ungefär samma sak, det du vill att man ska tänka när du ser eller hör var-
umärket. Och har man en identitet som man har liksom omformulerat i en strategi som alla ska följa och 
vet vad de ska säga, då till slut så säger ju alla samma sak, och då.. alltså det blir inte så spretigt då.  Så på 
det sättet tror jag att det är, det blir lättare att få en tydlig identitet bara genom att alla vet vad de ska säga. 
Vi brukar göra, såhär hisspresentationer och boiler-plates som en del i varumärkesplattformen, alltså på 
tre meningar – vilka är vi och vad gör vi? För att, det ser vi oftast, ofta i företag oftast med komplicerade 
produkter och tjänster och bred portfölj, att alla säger olika. Och då blir man otydlig. Om man alla får de 
här tre meningarna så man kan prata övergripande om företaget, så blir det mycket lättare.
Jenny: Mmm.
Ida: Alla känner sig oftast tacksamma att man har någonting att hålla sig i. Så det gör ju också att man blir 
tydligare. Och en grafisk identitet är, gör ju också en tydligare på marknaden, om man har gjort en bra 
hemläxa och har en profil som utgår ifrån identiteten, kan absolut stärka. För att det grafiska är ju någont-
ing, det är ju det man ser, det är den minsta gemensamma nämnaren för hela varumärket, allting positivt 
med varumärket ska ju laddas i det här grafiska. Så där, det är ju jätteviktigt att, ett företag som gör jätte-
bra identitetsarbete har medarbetare som verkligen lever varumärket men kanske har en grafisk profil som 
andas åttiotal …det är inte det som är viktigast, det tror inte jag, men det ÄR viktigt. Absolut.
Jenny: Mm. Det är bra. Och hur viktig är målgruppen då, i framtagandet, eller i att plocka ut vad en 
företagsidentitet är? Hur utnyttjar man, liksom företagets målgrupp..?
Ida: Ja, det är ju jätteviktigt. Både målgrupper Idag och potentiella nya målgrupper. Om vi tar till exem-
pel Linköping universitet som vi har jobbat mycket med, vi har ju varit ute och pratat med väldigt många 
gymnasiestudenter, treor, för att se funkar det här verkligen? På er? Då har vi tagit fram budskap för hur ska 
universiteten kommunicera när man rekryterar nya studenter. Och vi har ju hört, vi kan ju, universitetet 
väldigt bra, vi känner dem och vi har arbetat med dem länge men samtidigt så sitter vi på vår kammare och 
vi är inte målgruppen- och så har man ett tänk. Och det måste vi alltid testa på målgruppen. Och när vi 
gjorde det här jobbet, det som, det var vid förra årets rekryteringskampanj, då gjorde vi ett jättestort jobb 
och tog fram huvudbudskap och tonalitet, och sedan så gick vi och testade det på en massa treor och fick 
jättebra input tillbaka vilket gjorde att vi gjorde om stora delar av det här för att det funkade inte. Så det är 
jätteviktigt att lyssna på målgruppen. Och likadant använder vi målgruppen när vi gör analysen i en var-
umärkespejling till exempel. Man ringer ett företags kunder, kanske även konkurrenter då och ställer frågor 
om varumärket.
Jenny: Just det. Kan det räcka med att bara fråga företaget själva vad de tror eller tycker att målgruppen 
tycker, eller så?
Ida: Vi rekommenderar inte det. 
Jenny: Nej.
Ida: Vi brukar alltid rekommendera att på något sätt lyssna på omvärlden. Man kan ju göra det som en, 
helst prata med målgruppen som i en liten undersökning, eller att man gör någon, en större omvärldsan-
alys, hur ser liksom landskapet omkring oss ut? Finns det undersökningar gjorda sedan gammalt, och så 
vIdare. Men sedan av olika anledningar så kanske ju kunden till exempel inte vilja lägga pengar på en sådan 
undersökning och då får man ju liksom utgå ifrån det man har. Och kanske använda sina egna kanaler till 
att lyssna lite med, liksom hur ser det ut där ute. För att det händer faktiskt att man kommer till ett företag 
som har en väldigt bestämd uppfattning om hur målgruppen tycker och tänker och agerar, men att det inte 
alls stämmer med verkligheten sedan. 
Jenny: Nej, precis. Ja. För jag tänker på, om man tar fram ett företags identitet, då tittar man väl på vilka 
dem är, vad företaget tycker, vad dem sysslar med, och vad dem gör. Men när man pratar med målgruppen 



sedan, handlar det om att liksom kolla på hur de ska nå målgruppen, alltså den delen av identiteten..?
Ida: Jaa, och sedan så handlar det mycket om det här med identitet, profil och image igen. Vi har 
identiteten, det får vi bara reda på genom att prata med företaget. Sedan har vi ju imagen, det får vi ju 
egentligen bara reda på genom att prata med omvärlden.
Jenny: Just det.
Ida: Och sedan profilen. Om de ligger jättelångt ifrån varandra, ja var ska profilen vara då någonstans? 
Eller så ligger de precis på varandra, ja men då måste ju profilen också ligga där.  Eller om man vill förflytta 
profilen lite åt något håll, och hoppas på att omvärlden följer med. Så det är två olika saker, men viktiga 
båda två. Och definitivt så är ju företaget själva viktigast att prata om, identiteten. Speciellt om man gör en 
plattform. Men ska man göra en varumärkesstrategi, var vi vill nå på marknaden, och hur vi ska göra det så 
måste vi prata med omvärlden. 
Jenny: Mm, det är bra. Då går vi in lite mer på grafisk profil, då. Vad tycker du är syftet med en grafisk 
profil?
Ida: Syftet med en grafisk profil är att ha… Dels kunna uttrycka sin, eller ha ett yttryck, för sin identitet 
visuellt och dels ha riktlinjer för att den alltid uttrycks på samma sätt. Så att det inte spretar för mycket där, 
utan att det precis som i huvudbudskap att man alltid ska säga samma sak, att man ser ut på samma sätt för 
att igenkänningen är jätteviktig. 
Jenny: Mm. Mer lite specifikt, vad tycker du är det viktigaste delarna som finns i en grafisk profil?
Ida: [tänker, suckar] Alltså, logotypen tycker jag ju, den är ju den absolut viktigaste, för den sammanfat-
tar ju egentligen allt med varumärket. Allting, som är positivt ska ju laddas i den där lilla symbolen. Och 
då är ju färger och typsnitt, och allt inkluderat i det. Sedan som sagt, så ser ju jag den grafiska profilen som 
väldigt smal, det handlar mest om riktlinjer för vilka färger och typsnitt du ska ha. Sedan ser jag ju var-
umärkesplattformen som en helt annan del. Men skulle man slå ihop dem så är ju liksom logotypen viktig. 
Kärnvärdena är jätteviktig, och sedan positionen – vilken position man vill ta på marknaden. 
Jenny: Hur kan det uttryckas då i en grafisk profil eller som i ett dokument?
Ida: Alltså positionen brukar vi, det är ju en del av strategin – vilken plats ville vi ta på marknaden? Och 
det är ju oftast jamen en text, en positionsbeskrivning som beskriver ”det här vill vi vara för våra målgrup-
per” eller så är det en mening som säger ”vi vill vara det sociala företaget”, till exempel. Någonting som 
alla vet att det här ska vi vara om fem år, allt det vi gör ska syfta till att ta den platsen på marknaden. Till 
exempel, H&M har ju sin position, att billigt mode för alla. Det är det de ska tänka i allt de gör. Så just att 
veta vart man vill med sitt varumärke är jätteviktigt. Så man inte bara känner att, jamen vi vet var vi står i 
nuläget, utan man har en önskad position man hela tiden försöker ta. 
Jenny: Okej, mm. [harklar sig, läser i papper] Ja, det här har vi ju varit inne på – kanske svår direkt fråga så, 
men hur bör ett företags identitet synas i den grafiska profilen? Alltså, hur kan identiteten speglas visuellt?
Ida: [tänker, suckar] Ja, men det var väl som vi pratade om där med någon slags story, att det ska hänga 
ihop med plattformen, vilka vi är och vilka vi vill vara. Att det inte blir för stort glapp där och att det bara 
inte blir en snygg logga utan att man känner igen sig, man förstår varför, att det blir naturligt när man ser 
den där logotypen, att jaha, just det. Det var ju de här värdena vi sade var viktiga för oss, och det har man 
hällt in i logotypen och i färgvalet och så vIdare. Den röda trådens ska hänga med även där.
Jenny: Mm, bra. [tänker] Ja, de andra har vi svarat på här [tittat på frågorna i pappret]. Så då…
Ronja: Jag har en fråga bara sådär, du pratade om att det fanns ja i princip fyra teg, analys, strategi, form 
och profil och sedan implementering. Hur går ni till väga när ni implementerar, då?
Ida: Vi, alltså vi jobbar ju inte med implementering av det grafiska på det sättet, utan det handlar ju mer 
om en plattform och då kan vi till exempel ha i strategidelen att man samlar en ledningsgrupp för att 
prata om vilka styrkor har det här företaget, vilka särskiljare från våra konkurrenter har vi? Och vad är den 
önskade bilden av varumärket? Och utifrån det så formulerar vi en strategi och en varumärkesplattform. 



Sedan implementeringssteget, då brukar vi samla alla medarbetare under en dag och att man får sitta och 
tolka det här och man har tagit fram tre kärnvärden till exempel och de får sitta i grupp och diskutera, vad 
betyder engagemang för oss? Och sedan så kommer man fram till att jamen, vi tolkar inte det här riktigt på 
samma sätt, och då får man alla i rummet att komma överens om ”jamen jag tycker så, jaha men jag håller 
med”. Så att man skapar en gemensam definition på de här värdena. Sedan kan man ju göra på andra sätt, 
ibland jobbar vi med ambassadörer på större företag, man tar ut en ambassadörsgrupp som sedan går ut 
och träffar sina kollegor, och genomför en sådan här workshop så man får fundera på innehållet på plat-
tformen egentligen, och mycket kring det här ”hur kan jag koppla det till min vardag?” att man får tänka 
själv, att ”ja men, nu har jag det här strategidokumentet men hur ska jag omsätta det till verklighet?” för 
att oftast så tror nog företaget att jaha, men när ska vi ha tid att jobba med varumärket? Men det är inte 
alls det som är meningen utan det ska sitta i ryggmärgen, och det ska vara något som man tänker på i allt 
man gör, det ska inte vara något ytterligare som ska till. Och just implementeringen är viktig för att få alla 
att förstå det. Sedan så måste det vara en återkommande aktivitet. Det går ju inte att ha en workshop, och 
sedan så är man färdig, utan det är viktigt att framför allt ledningen och cheferna har ju stort ansvar där, 
att hela tiden påminna, att man får hela tiden in det i medarbetarsamtal att man får in det i rekrytering-
sprocesser, man kanske via  rekryteringssamtal får varumärkesplattformen eller en version av den, som ”jag 
vill att du går hem och funderar på det här tills vi ses också vill jag att du, liksom, berättar hur du tolkar 
det här”. Och utifrån det kan avgöra, är det en person som passar med våra värderingar, och så. Så, imple-
menteringen kan ske på många olika sätt, men det är väldigt viktig. Just det här hoppar man över det sista 
steget så, varför ska man ha den där dammiga plattformen då som ligger på någons skrivbord? Den funkar 
möjligtvis då för marknadschefen som kan använda den i reklam, men det är inte det vi tror är det enklaste 
sättet att få ut varumärket, utan det är faktiskt genom medarbetarna, som ska ”leva” varumärket varje dag, 
och vara stolta över det.
Jenny: [tänker] Vilka metoder kan man använda för att ta fram företags identitet och kärnvärden?
Ida: Ja, mycket är ju workshops, som vi jobbar med. Framför allt att få liksom, definiera någons lags 
identitet genom att träffa företaget själva. Och sedan så har vi ju den här image-delen om man ska prata 
med omvärlden. Men, workshops jobbar vi nästan alltid med på olika sätt då att man antingen sitter i 
grupp och diskuterar styrkor, svagheter, och så vIdare eller att man sitter en och en. Vi jobbar mycket med 
kollage, att man först får prata och sedan på slutet, så brukar vi ge dem en hög tidningar och en pannå och 
säger då ”men hur ser varumärket ut? Vad är önskebilden av varumärket om fem år?” Och sedan får man 
klippa och klistra och sedan förklara varför bilden ut som den gör? Då brukar man ofta trigga en annan del 
i huvudet och det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra på allt från universitetslektorer till ingenjörer till krea-
tiva människor. Alla brukar gå igång på det, för det är något helt annorlunda än vad man brukar göra. Man 
brukar få väldigt bra och högs flygande förklaringar till varför bilden ser ut som den gör. Och mycket av 
det som är i kollagen tar ju vi med sedan, både i utformandet av en plattform och en grafisk profil. Liksom, 
vilka färger använder man och hur uttrycker man sig, och…
Jenny: Okej, smart. 
Ida: Sedan så kan vi, om vi inte har tid för ett kollage så kan man jobba med löpsedlar till exempel, man 
kan få en fejk-löpsedel, vad står det på Correns framsIda om två år? Eller, dagens nyheter om två år? Då får 
man också liksom fundera på, utifrån det vi har pratat om Idag kring varumärkesplattformen, vad vill vi då 
att vi ska vara kända för om två år? Har vi gjort någon stor affär, eller har vi uppfunnit något nytt, eller vad 
är vi för någonting?
Jenny: Just det. Har ni flera sådana workshop-metoder som ni arbetar med?
Ida: Jaa, vi har ganska, ganska många olika men vi jobbar mycket med ett egen-utvecklat verktyg som är 
dator-baserat, som vi kallar för delta-online eller delta online. Så sitter ja, runt fem personer vid varje dator, 
så kan man sitta upp till – ja, vi körde upp till 250 personer för någon vecka sedan.



Jenny: Oj.
Ida: Då sitter alla vid en laptop och sedan så har man en scen med en projektorduk, och så får man en 
fråga ställd på duken då. Sedan sitter man i kanske tio minuter och diskuterar i sin grupp, sammanfattar 
vad man kommer fram till och skriver ned det, och sedan när alla har svarat så går man igenom vad alla har 
svarat, liksom på den stora skärmen. För vi, innan så jobbade vi ju mycket med post-it workshoppar och 
det, det är ju väldigt vanligt, och dels är ju det ett problem att man kommer in i en ledningsgrupp och man 
känner att ”åh, Idag igen”, liksom, ”inte de här post-it’s:arna igen”. Det är alltid någon som måste sam-
manfatta och sammanställa de här post-it’s:arna, och sedan så är det ju alltid så att någon börjar och sedan 
på slutet, så de tre sista säger att ”ja, det mesta är sagt”. Och så kan man ju också liksom gömma undan 
sina lappar lite och ”jaha VD:n sa det, jamen då vill inte jag säga det här”. Men den här metoden så får du 
faktiskt stå för vad du har skrivit och du kan inte backa. Och vi har suttit i ledningsgrupper där varje hög 
chef har suttit ensam vid sin dator och då finns det verkligen ingen flyktväg, utan då får du stå för vad du 
har skrivit. Även om det är anonymt, så ser man verkligen vad alla har tyckt i en fråga. Så det jobbar jag 
väldigt mycket i med, både i input-processen och i implementeringsprocessen. Och sedan så jobbar vi med 
post-it’s ibland om det inte är så, liksom stor omfattande workshop. Och då ställer vi ofta frågor kring, om 
vi pratar input-workshop, så handlar det mycket om styrkor, svagheter. Man kan höra en vanlig SWOT, 
men möjligheter och hot, eller så pratar vi mycket om, om det är en företag som tycker att det är svårt att 
profilera sig, att vi inte vet riktigt hur vis ka beskriva oss, vi är så breda så här, då brukar vi prata mycket om 
”hur skulle du beskriva företaget med en mening?” så inser man att alla runt bordet säger olika saker och så 
försöker man komma fram till, jamen vad är den gemensamma nämnaren då, vad är det vi måste ha med? 
Eller så ställer man frågor kring vad, vilka hinder finns det för att vi ska nå framgång? Och så jobbar vi my-
cket också, att vi tar inte bara fram plattformen, utan vi definierar mycket hinder också, att vi måste göra 
saker för att det här ska bli verklighet. Så på det sättet så gränsar vi ju en del till förändringskonsulter och 
alltså mer företagskonsulter så, än en på andra sIdan från en reklambyrå. Så oftast fungerar vi som rådgivare 
till en ledning också, att man, vi ser att det här måste förändras om det här ska bli sanning och om medar-
betarna ska tro på att det här är ett liksom ett ärligt menat från ledningen, att det här ska bli verklighet.
Jenny: [tänker] Ja, vi har ju planerat i att hålla i en workshop för Mjölby City. Men då ska inte vi ta fram 
en plattform, utan snarare då, ja bara grafisk profil då. Men vi måste ju ändå plocka ut då, identitet och 
kärnvärden och sådär.
Ida: Precis
Jenny: Tror du att det där med post-it’s kan vara en bra metod för os då, eller..?
Ida: Ja det tror jag.
Jenny: Ja?
Ida: Jag vet inte hur många de är, dem ni ska träffa. Men är det, ja.. under tolv personer, så är det, då 
funkar det. Blir det fler så, då tar det väldigt lång tid att gå igenom vad alla ska säga och sådär. Men det är 
absolut ingen dum metod. Och så är det, jag tycker det är viktigt för er kanske att ta fram kärnvärden och 
kanske personlighetsdrag också – hurdana vill vi vara, ska vi vara kaxiga eller ska vi vara mer trygg? Och då 
skulle man kunna jobba med motsatspar. Jag brukar ibland printa ut en, liksom en A4 till alla i rummet då, 
sedan så har vi en massa motsatspar. Det har vi ofta som vägledare när vi tar fram ett nytt namn, men det 
kan man ju även göra för grafisk profil då att man, jamen innovativ eller konservativ och en massa sådana 
motsatspar så får man sitta och ringa in, sedan så får man sammanställa sedan liksom vad är de flestas vilja? 
Och sedan så ha det som vägledande för det grafiska. Det tror jag kan vara en bra metod
Jenny: Ja.
Ida: Och sedan har vi även, jag burkar göra så när vi ska ta fram något grafiskt att man till exempel visar en 
färgpalett och liksom vilken färg är Mjölby City? Och sedan så att man, är man oense så får man diskutera 
fram något – ”vi är nog mera röd än gul” och sådär… och kanske även titta på ett antal olika mönster eller 



bilder, teckningar och liksom – vilken är mest Mjölby City? Och man kan ha motsatspar där också. Är vi 
mer streckgubbe eller mer foto? Ja men ni förstår. Så att till slut så kan man ringa in ganska bra var de vill 
att man ska gå, sedan så får man ju som konsult också ha sin egen strategi, jamen att ”jag tror inte att ni 
ska dra det så långt, för att det kommer inte liksom att handlarna i det här fallet, att köpa, utan jag tror 
att vi ska hålla oss lite mer åt mittfåran inom det här” till exempel. Och sedan så tror jag på att göra något 
kreativt, ett kollage till exempel. Hur är det önskade bilden av varumärket, om ett par år? Förklara i liksom, 
klipp ut ord, färger, former, foton och beskriv varför bilden ser ut som den gör.
Jenny: Ja, kul. Hur många personer bör det vara i en workshop, då?
Ida: Ja men runt tio tror jag. 
Jenny: Ja. Delar ni in folk i grupper då också?
Ida: Är det större så kan man göra det. Runt tio, så tror jag att man kan hålla det en och en, och låta alla 
svara för sig. Men det går ju att göra, är man 20 så går det ju att göra grupper om tre också. Är man mindre 
än fem så börjar det bli lite odynamiskt. Som, det kan ju hända att man jobbar med ett litet företag som 
bara har tre personer i ledningsgruppen, då brukar vi fråga ”finns det några fler personer ni litar på och 
känner att ni skulle vilja ha med här så vi blir kanske en fem-sex?  Annars blir det, varje persons åsikt väl-
digt tongivande, så. Det är bra att ha lite större bredd. 
Jenny: Hur vet man då att man får ut rätt eller bra information från en workshop? När man har hållit i en 
workshop under en dag, och sedan när man kommer därifrån – hur vet man att man har fått ut bra saker 
som man kan använda?
Ida: Det är jättesvårt. Det är mycket erfarenhet. Att man kan liksom känna ”jamen kom igen, nu tycker 
inte jag att ni är tillräckligt skarpa här” till exempel på särskiljaren – en sådan fråga ”vad skiljer oss från 
andra?” Då kommer det oftast att vi är, ja att det kommer sådana saker som, visst vi kan applicera på många 
av deras konkurrenter, men att man då säger ”men kom igen nu, nu vill jag att ni gör om den här övnin-
gen. Skriv en sak och då ska det verkligen vara någonting som gör att ni skiljer er från de andra.” Men det 
är mycket erfarenhet där, att man… Och sedan så, ja jag aldrig tror att vi har råkat ut för att man kommer 
liksom i efterhand och känner att neej, men det här var nog inte så bra input, utan oftast är det om man 
ställer sådana frågor som handlar om identitet, till exempel styrkor och svagheter och att man får prata om 
sitt eget företag, då brukar det vara, då får man ärlig och rätt information, sen det vi gör med det sedan, det 
är ju det som kan bli bra eller dåligt. Inputen från företaget det är som det är liksom.
Jenny: Mm. Och hur kan man, när man har gjort en workshop, hur mäter man resultatet – finns det något 
analysverktyg man kan använda för att kolla på vad man har tagit fram, och hur går man till väga för att 
bearbeta workshoppen, liksom?
Ida: [suckar, tänker] Nej, återigen, erfarenhet där vad, men att man på något sätt hittar den röda tråden – 
vad är tongivande? De har pratat väldigt mycket om driv framåt och innovation, det finns som en röd tråd 
– det ska vi nog ta fasta på att man tittar på alla delar, både det mer kreativa och det man säger och hitta 
det där. Men det finns nog ingen universallösning hur man analyserar – det är lite för mjuka värden för 
det, tyvärr. Så det, jag skulle säga att det inte går att mäta om det har varit bra eller dåligt, utan att man... 
och sedan ju är ju, såklart: testa, testa – först presentera för uppdragsgivaren, gillar dem det så är det ofta 
bra. Testar man på målgruppen, och dem gillar det så är det ännu bättre. Det är liksom det enda mätbara 
vi kan ha på något sätt. Och sedan såklart, testa på omvärlden. Alltså om man har tagit fram en ny logotyp, 
då behöver man ju givetvis kolla på hur andra logotyper ser ut så att man inte ser likadan ut, det ska vara 
särskiljande. 
Jenny: Mm, precis. Men om man har hållit i en sådan här post-it-workshop, till exempel, när man sedan 
ska kolla på de här workshoppen sedan, eller på de här lapparna sedan [rättar], vad är det man ska kolla 
efter? Ska man kolla efter gemensamt, vad de säger mest, eller?
Ida: Ja.



Jenny: Ja?
Ida: [tänker] Absolut vad de säger mest, vad är de tongivande dragen? Och sammanfatta det. Men sedan 
även hitta det som kanske sticker ut, så kan vara en möjlig positionsförflyttning. Om dem, man pratar om 
styrkor till exempel att vi är stora, stabila, trygga. Ja, det är säkert så vi ska vara då, men det kanske inte är 
så spännande och det är inte så mycket rörelse i det, utan det är mer så som vi är Idag. Men så är det någon 
som pratar, eller NÅGRA - kanske inte ska liksom, om det är En person som säger det kanske man inte 
ska ta för stora växlar på det, men om det finns en underliggande liten rörelse mot kanske jamen vi är mer 
personliga och sociala än andra, om det kommer upp några sådana så kan man ta fasta på det. ”Här har vi 
då någonting vi kan jobba på.” För man kan aldrig gripa någonting ur luften ”jamen det här BÖR dem var” 
utan hitta de där – det lär man sig också efter ett tag – att ”ja, det skulle nog vara nytta för det här företaget 
att gå mer åt det hållet, och vad bra det du sa där, det var precis så… det ska vi utnyttja!” Så att man hittar, 
del se stora dragen som är allra viktigast för bottenplattan identiteten den måste vara sann, och sedan så 
hitta de spännande sakerna som sticker ut. För när vi presenterar plattformar och även grafiska identiteter, 
så får vi ofta reaktionen att ”ja man det är ju precis så vi är! Det var ju inte så konstigt” Nej, för vi ska inte 
vända upp och ned på någonting, utan man ska känna igen sig och man ska känna sig hemma i det här. 
Det är egentligen det bästa betyg man kan få, ja men att ”jag känner igen mig, men shit, sådär har vi aldrig 
tänkt på att uttrycka det”. 
Jenny: Nej, just det. Jaa.. [tänker]
Ronja: Jag tänker på, nu är ju det här en cityförening och det handlar ju om att före ihop olika, det är ju 
ja dem som har hand om fastigheter, och det är handlare och kommunen. Är det något speciellt man bör 
tänka på då, är det någon skillnad i en..?
Ida: Det är ju alltid lite speciellt att jobba med kommunala verksamheter, eller ja offentliga verksamheter 
än privata, att man får.. ja, det kommer ju oftast fram när man har workshoppen – de har lite annan 
identitet med det här. Det är lite mer fyrkantigt och det måste, det får inte var för häftigt och sådär. En 
cityförening har ju både och. Så det är ju inte riktigt samma sak, men jag tror att i det här fallet så skulle 
man definitivt ha med intressenterna i hela processen – handlarna och fastighetsägarna så att man inte bara 
lägger fram ”det här är vårat färdiga förslag” för dem. Man kan ju dels bjuda in alla i en lite större work-
shop, eller be om att dem väljer ut fem representanter som sitter med i workshoppen. Men jag tror att man 
ska ha med alla i hela processen. För man kan ju känna på sig ibland att ”de här personerna är viktiga” – att 
dem gillar det, för att det inte ska bli tvärstopp i slutändan. Då kvittar det hur mycket en ledningsgrupp 
gillar de, om det finns en stark del av medarbetarna som tycker att det här är skit bara för att de fick aldrig 
egentligen vara med och säga vad de tyckte. Och sedan kanske även prata med lite folk på stan. ”vad skulle 
ni vilja att liksom Mjölby cityförening står för?” Eller ”vad tycker ni att de gör Idag? Är de helt okända el-
ler..?” Det brukar oftast vara en ganska liten ansträngning bara att gå ut och prata med 30 personer på stan 
sådär. Men när det är så lätt att få tag på målgruppen, men definitivt ta med handlarna och dem på tåget. 
Och se vad de har för vision med det här. Det är ju det som är viktigast.
Jenny: Absolut. [tänker] [Till Ronja:] Kommer du på något mer att fråga?
Ronja: Nej, kanske sådär bara allmänt, är det något råd eller tips eller så som du känner att, det här behöver 
vi få med oss?
Ida: Ja, det kan ju vara också att, att om man då tar med handlarna och intressenterna i första steget, att 
man frågar lite ”vad är det ni behöver?” Nu är ju uppdraget att ta fram en logotyp, gissar jag och liksom 
definiera identiteten, men att man – det kanske är så att vad de mest av allt behöver det kanske är den 
här lilla hisspresentationen – men vad är Mjölby cityförening? Kan man inte förklara det så blir det rätt 
urvattnat. Så att man faktiskt ställer den frågan också. Och hur ska den användas, vad, den här grafiska 
identiteten, hur syns den? Ska den anpassas för stora eller små sammanhang – är det stora flaggor eller små 
klistermärken på dörren? Det har ju också betydelse för hur det kommer se ut. Men att man, och sedan 



då att man utgår från identiteten, att man gör sin grundanalys väldigt väl och utgår från det, så att de bara 
nickar gillande i slutändan ”ja men det är ju så här vi vill vara, fast fasen ni har utmanat oss lite”.
Jenny: tror du att det för oss kan räcka att prata om identiteten med Mjölby City då, alltså i workshops? 
Räcker det som underlag för oss tror du?
Ida: Ja. Jag tycker ni ska prata om …Ja men om styrkor och möjligheter. Liksom vad, och den önskade 
bilden. Vad vill vi med Mjölby cityförening? Det tror jag är viktigast. 
[Intervjun avslutas]
  



Bilaga 4
Intervju via Skype med Carina Lundeholm, CCS Kommunikation 2012-04-23
Medverkande: Carina Lundeholm, Ronja Wall & Jenny Widén
 

[Inspelningen börjar hastigt då Carina börjar berätta intressanta saker innan vi hunnit starta.]
Carina: …Och var med då och skapade den här profilen när vi startade samarbetet, de nya grafiska men, 
men det är ju inte bara det grafiska utan det var ju en väldigt tydlig strävan från de bolaget att bli någonting 
mer än vad man var innan och det tror jag det är så över allt. 
Jenny: Mm 
Carina: Att, att väldigt lätt uppfattat [otydligt] ett sånt här handels grej att man bara ska få folk att komma 
till stan och handla och det finns köpmän som är delägare eller delaktiga i det här då och dem räknar ju ner 
sin kassa varenda kväll när dem går hem och en bra dag så har dem sålt och en mindre bra dag så har dem 
inte sålt, så de blir ju gärna inriktat på shopping och handel. Men här i Jönköping så var det så, vilket då 
är likadant överallt att det är ju så mycket mer, det handlar om ett innehåll, en hel stadskärna att man ska, 
även om man inte går och shoppar så ska man uppleva någonting när man rör sig i stadskärnan och man 
ska känna att det är en stadskärna som fungerar, det ska finnas servis, det ska finnas trivsel, det ska finnas 
en trygg känsla, allt det där och så var det väldigt tydligt för oss då, då vi kom i det skedet, att då bytte man 
namn och man skulle ha en ny grafisk profil och den skulle då visa att man gjorde lite mer än att bara vara 
en handels organisation. 
Jenny: Mm, ja just det. 
Carina: Och det tror jag är rätt lika, det ligger lite i tiden lite grann hur man har jobbat, det mognar ju 
alltid sånt här för det är ju ofta samarbete med olika parter och sådär.
Jenny: Ja
Carina: Men nu kastar jag mig rakt in. 
Jenny: Ja, men det är jättebra. Vi har ju lite frågor här då och dem temana eller vad man ska säga som vi 
har det är lite om särskiljande faktorer, vi kommer förklara det lite mer alldeles strax. Innehåll i grafisk 
profil, och identitet och lite såhär tips och råd och lite om platsmarknadsföring och sådär också. Men vi 
kommer till dem bitarna, men först tänkte vi om du kunde berätta lite om hur ni var deltagare, deltagiga, 
delaktiga [skratt], i det här framtagandet av Jönköping Citys grafiska profil. 
Carina: Mm, då var det så att vi började med att vi, att vi egentligen för historiskt lite [otydligt] att vi fick 
uppdraget eftersom jag har nu jobbat snart sju år på CCJ och för ett antal år sedan jobbade jag fyra år CCJ 
innan dess och där i mellan så var jag på en heltids politiker, jag var alltså kommunalråd i Jönköping och 
jobbade mycket med sådana här stadsutveckling som politiker. Sen så lämnade jag då när jag varit sju år 
som kommunalråd och heltidspolitiker så lämnade jag det och gick till baks då till min gamla arbetsplats 
som var då CCJ Kommunikation i Huskvarna och jag hade då varit med i styrelsen som politiskt val, sty-
relseledamot i den styrelsen som var i de gamla bolaget som hette ”På stan AB” och var ganska aktivt, eller 
var intresserad av dem här frågorna som politiker. Så att när det sen hade gått några år och jag hade lämnat 
politiken, och man i styrelsen beslöt att man skulle titta över de som jag var inne på lite innan, vad är syftet 
med organisationen, vad är våra mål, bli tydligare och bli bredare, att man inte skulle uppfattat så mycket 
som bara sådant här jippo och säljföretag. Det var man inte då heller men det var väldigt lätt att det blev så. 
Jenny: Mm
Carina: Och det var svårt att få ihop ska man säga, förväntningarna hos de tre delägarna som fanns för 
det var kommunen, Jönköpings kommun och så var det köpmannaföreningen, alltså handeln, och sen var 



det fastighetsägare, dem, dem som ägde det större delen av fastigheterna inne i stan. Så det satte igång ett 
missionsarbete och de råkade sammanfalla då med att jag var tillbaka på CCJ och så kom man till oss och 
så ville man ha hjälp att göra det underlaget lite sådär lätt tillgängligt så att man kunde fortsätta visions ar-
betet och så hamnade vi i det och det var ju liksom för att jag kände till och hade jobbat med dem frågorna 
innan. Och då blev beslut om namnbyte, om ”på stan AB” till Jönköping City AB. 
Jenny: Okej. 
Carina: Så bolaget skulle byta namn, det bestämde man sig för, det var en del av de som man kom fram 
till, sen kom man fram till massa andra saker också. Hur man skulle organisera sig och hur man skulle 
jobba och målsättningar och sådär då. Men därför så var vi liksom inne i de då och man hade inte direkt då 
någon egen byrå innan och då, då fick vi också förslag på att lämna på ny logga på det nya bolaget. Som då 
skulle heta ”Jönköping City AB” hade beslutat och ja så var det. 
Jenny: Ja
Carina: Så vi hade ju liksom redan haft möjligheter att vara inne och jobba lite grann med innehållet i 
verksamheten innan vi fick uppdraget att göra loggan och den grafiska profilen. 
Jenny: Okej. Okej då, jättebra. 
[Prat om att spela in samtalet, då det glömdes i början. ]
Jenny: Då tänkte vi gå in lite med det här med särskiljande faktorer som vi kallar det då, men vi får se vad 
du svarar på det här då. 
Carina: Ja
Jenny: Men är det någonting som du kände var unikt eller speciellt vid framtagandet av just den här 
grafiska profilen, tillexempel i jämförelse med grafiska profiler för företag? 
Carina: Mm …jag tycker att det är väldigt mycket var så att man fick tänka att det här är en grafisk profil 
som funkar tillsammans med andra samarbetspartners, för det är väldigt ofta så att man anordnar någont-
ing tillsammans med andra. Och då ska det vara en logotyp och en profil som är lätt att kombinera med 
det, men som ändå är tydlig och syns och Jönköping city är ju då en, den är svart och vitt och det är lite 
baktanke med det att den ska kunna sättas ihop med röd och en blå och en flerfärgad logga och ska kunna 
ligga ett helt band av olika, det kanske är Jönköpings kommun, och det kanske ska vara räddningstjänsten 
och de kanske ska vara elbolag och det kanske ska vara butiker och allt möjligt. Men den ska ha en väldigt 
distinkt och lätt identifierad, både form och utseende.
Jenny: Okej
Carina: …Av den anledningen
Jenny: Mm, mm
Carina: Sedan också, som jag sa då, vi ska försöka visa att det handlar om så mycket mer än att bara, det är 
inte bara en sak. Så, så skulle den heller inte leda tankarna till tillexempel bara handeln eller leda tankarna 
till bara restaurangliv eller leda tankarna till bara något kulturellt utan försöka skapa sig, att man fick bygga 
sig allt det här innehållet, så att dem grejerna hade vi med. Så var det en annan sak med som vi sen inte har 
använt så jättemycket än utan den lever fortfarande, har ni fått den grafiska profilen, alltså manualen, den 
lilla vi har? Det är åtta sidor som vi satt ihop. 
Ronja & Jenny: Nej..
Carina: Ni har inte fått den än, nej men då kan jag mejla över den så kan ni titta där i den.
Jenny: Ja, jättebra. 
Carina: Det finns också som var med redan från början när vi tog fram förslagen på logga då att man kan 
lägga olika färger som en liten balk under själva den svartvita loggan som man sen kunde skriva tillexempel 
”rent och snyggt”. Den har vi använt en del, för att visa att vi innehåller, att jobba med renhållning och håll 
fint i din stadskärna och sådär. Det skulle kunna stå andra teman, det skulle kunna stå shopping, det skulle 
kunna stå kultur. Det har vi inte använt så mycket men rent och snyggt har vi använt, sitter tillexempel på 



sådana här små sopbilar som går omkring inne i stadskärnan, sådana mindre, så att det var tanken att det 
ska kunna byggas på för att visa de olika innehållen. Även om det inte utnyttjas så jättemycket hittills så 
finns det med. 
Jenny: Okej. Mm, bra, om man tänker lite större då, ser du att det finns någon skillnad mellan grafiska 
profiler för företag och för cityföreningar? 
Carina: [Paus] Egentligen inte för får man i uppdrag att ta fram en grafisk profil för ett företag så handlar 
det om att de ska kännas trovärdigt, alltså det ordet trovärdighet, är ju viktigt med all marknadsföring, 
kommunikation, marknadsföring när man jobbar med det. Och det ska kännas trovärdigt i den bransch 
och för den målgruppen man vänder sig till. Vill man vara de liksom häftiga, ungdoms varumärke så gör 
man ju inte en grafisk profil som ser likadan ut som om man startar en revisionsbyrå kanske. 
Jenny: Mm
Carina: Man måste vara trovärdig inom där man rör sig, så vis då, och självklart att de ska vara igenkän-
ning och lätt att använda dem här vanliga reglerna att den ska kunna gå att applicera på alla möjliga en-
heter, du ska kunna trycka det på en keps eller paraply och det ska se snyggt ut i dagspress tillexempel. Här 
var det väl så att vi kanske inte så jättemycket tänkte på det att, men dels då att det ska gå och kombinera 
med samarbetspartner på ett bra sätt, men, men det är rätt mycket alltså kommunikation på webben en del 
dagspress och det finns inga, det finns inte massor med pengar i en sådan här verksamhet så de här tjusiga 
uppslagsverks annonserna i dem glassiga tidskrifterna med bra tryck som vissa kunder som man vet att 
det är där dem rör sig, exklusivt möbelvarumärke, som man jobbar med, så kanske man redan från början 
tänker hur det här ska se ut i en inredningstidning ett upplag, men det finns inte på kartan när det gäller 
Jönköping city, utan det kanske handlar om en liten annons i dagspress och då måste den fungera där. Så 
att, så får man ju alltid tänka. 
Jenny: Ja, just det. 
Carina: Det är ju så att det inte är någon skillnad utan, utan utgå från dem förutsättningarna som gäller. 
Jenny: Mm, finns det något mer sådant, nu pratar vi om att logotypen, att den ska kunna gå och anpassa, 
även till andra verksamheter och det här med att man ska tänka kanske mer dagspress än magasin, finns det 
något mer sådant specifikt som man bör tänka på vid utformandet av den grafiska profilen för just city-
föreningar? 
Carina: Det är ju fler, fler inblandade på så vis att ett företag, då är det, då är det de som gäller. Söker 
någon av er jobb på ett stort företag, ni får ju jobb på ska vi säga Volvo, så tror jag inte ni går in där och har 
åsikter om hur Volvos logga ser ut de första ni gör, för jag menar den är ju så, liksom, det är företagets profil 
och alltså färger och i profilen ingår ju också bildmanér och typsnitt och liksom rubbet, så att det är ju inte 
bara loggan. Men liksom, det är mer, här, man, man, man, accepterar det i ett företag mer att ja ”det är 
de företagets profil”. Utan att man i en sådan här centrumorganisation, där är det så många, det är ju som 
en förening där det är massa enskilda företag och enskilda handlare och näringsidkare som har all rätt för 
dem betalar på något vis, det ser ju olika ut så hur organisationen är, men om man tittar på Jönköping så, 
så är man då medlem i Jönköping City, man lägger en peng dit varje år som ska vara till den gemensamma 
marknadsföringen. 
Jenny: Mm
Carina: Och därför är det viktigt att man kan hitta rätt så att alla dem som när som helst kan säga att ”nej, 
det här tycker jag var för dåligt, nu skiter jag i det här, nu slutar jag vara medlem”. Liksom, för att dem inte 
gillar de som görs, så måste man mer tänka för det är fler som har rätt att tycka och ha åsikter och fler som 
måste säga och vad delaktiga i det, så på så vis är det lite svårare. Lite sådant där, demokratiprocess som 
finns med, som inte finns på samma sätt om man jobbar med ett företag. Därför är det lite speciellt också.
Jenny: Hur tacklar man det problemet då? 
Carina: När det gällde att ta fram grafiska profilen så var det inte direkt något problem, det skickades väl ut 



något sådär och det var något möte att ”så här är det nya förslaget på en nya profilen” och det  var liksom 
ingen direkt som kom med några åsikter om det. Men, men det har ju varit andra saker sen såklart som 
man har haft diskussioner om man ska utforma en kampanj eller någonting som man vet om, att det finns 
där och dem har, dem har rätt att tycka och tänka för dem betalar faktiskt för att vara med. 
Jenny: Mm 
Carina: Men, men det var inga bekymmer i det här fallet utan den liksom tror jag accepterades och sen nu 
har vi haft den i fyra år eller drygt fyra år den här profilen och jobbat med den och man ser att det funkar, 
så att jag tror aldrig det har varit några diskussioner om det liksom. 
Jenny: Ja, jättebra. Vad är då viktigast i en grafisk profil för en cityförening? Tycker du. 
Carina: Det är ju att den ska lätt känna igen, för att man vill ju gärna visa upp allt som en cityförening 
jobbar med. Att jobba i en cityförening är egentligen ganska otacksamt, det är hiskligt slit och det är ofta 
alltid för lite pengar och dem är ofta alltid för få, liten organisations som har jättestora förväntningar på 
sig, för det finns förväntningar från kommunen, från handlare, det finns förväntningar från besökarna, från 
fastighetsägarna och det ska hända mycket och det ska synas. Och ni ska vara med och sätta vår stad på 
kartan och det är jättemycket som folk och omgivningen förväntar sig av den här lilla, lilla organisationen 
och alldeles för lite pengar, de är alltid det. 
Jenny: Mm 
Carina: Därför är det då viktigt att det grafiska avtrycket som man kan göra ska vara lätt att, alltså att man 
ser att, även om det bara är en liten, liten plutt, en liten hörna i någonting så ska man i alla fall uppfatta att 
här är i alla fall den här organisationen med, eftersom de väldigt sällan handlar om dem stora maffiga kam-
panjerna utan det är träligt arbete, som gång, på gång på gång på gång ska visa att man är med i allt möjligt 
och stå bakom olika små och stora evenemang. Så därför måste den var lätt att ta till sig och lätt att lära sig 
känna igen, tror jag. 
Jenny: Mm, vad är då det viktigaste innehållet i den här grafiska profilen? Alltså vilken del är viktigast i 
själva dokumentet som man lämnar, till, till dem.
Carina: Ja, det är ju egentligen det jag sa innan att trovärdigheten att det måste uppfattas som trovärdigt 
och relevant liksom, för att du har ju bildspråk och hela kommunikationen, den grafiska kommunika-
tionen som man använder sig av att den ska kännas liksom på rätt nivå man ska inte försöka vara något 
som man inte kan stå för. 
Jenny: Mm 
Carina: Och där tror jag det generellt är så att det är lite lätt hänt att när man är en sån där mellanstor stad 
som ni har tittat på här nu, att man vill så gärna, man tittar på dem stora städerna och någon har kommit 
hem och varit i New York och ”titta hur dem gjorde här”. [skratt] ”Titta hur dem gör i Stockholm”. Och är 
man då Mjölby eller Jönköping så är man inte New York eller Stockholm utan då är man ju, det man själv 
har, alltså sin identitet och såklart vad man vill bli också och de är en del av de jag menar med trovärdighet 
at det måste ligga rätt så att det känns rätt, så att man har lite ambitioner men att de ska kännas möjliga. 
Jenny: Mm
Carina: I att uppnå så att det inte blir tramsigt liksom. Att en liten svensk håla försöker vara något som 
man aldrig kan bli.
Jenny: Mm
Carina: Det tror jag är viktigt, och det följer ju med i allting, med de man visualiserar och de man gör och 
det är ju både innehållet och utseendet där, fram verka.
Jenny: Mm, ja, om vi går in lite mer specifikt och koncentrerat nu, har du tänkt på, när ni tog fram för 
Jönköping då, är det någon skillnad när det gäller färganvändning gällande cityföreningar och andra verk-
samheter, företag? Ska man tänka på något speciellt då?
Carina: Det vet i sjutton, [Paus], vi kör ju med en del alltså dekorfärger eftersom loggan och grunden är 



liksom svart och vitt så kör vi med olika färger och känner oss ganska fria att använda det både då det gäller 
säsong och aktiviteter över tid och sådär. Och det är ju väldigt tacksamt när man har en så enkel logotyp i 
grunden som vi har. Så att man kan köra med lite trend, det man uppfattar är bra för stunden eller funkar. 
Annars så undrar jag om det är någon generell skillnad, det, det kanske är om jag skulle ha med min, någon 
kollega som jobbar mer med de grafiska, som är AD, för jag är ju då projektledare och det är inte jag som 
har gjort liksom det grafiska i det här så kanske du hade fått ett litet annat svar, men jag kan inte direkt säga 
att ja det är en väldig skillnad i när man använder färger. Det tycker jag inte att det är heller. 
Jenny: Men du pratade ju om såhär över året och aktiviteter och så, tänkte ni som så att ni tog fram speci-
fika färger för olika delar av året eller evenemang eller så?
Carina: Vi gjorde inte det från början, mer än det här påhänget som jag försökte beskriva som ni kan se sen 
när jag skickar över den här enkla grafiska manualen som vi har, den är inte alls stor och omfattande men 
där visar vi lite gran påhäng med olika färger som skulle kunna vara olika teman då, för olika verksamheter. 
Men sen är det ju det att vi har tillexempel två, det finn flera evenemang, men det finns två som är riktigt, 
lite större som vi gör en del marknadsföring och det är ju då vid julen såklart. Och såklart julens färger det 
är, dem är ju några stycken men vi har ju någon gång jobbat mer med den röda och någon gång mer med 
guldtonerna och få en känsla i julens budskap och då kan vi unna oss det eftersom vi i grunden har det här 
svartvita som ändå framträder bra liksom. 
Jenny: Ja
Carina: Och när det gäller de andra stora evenemanget som vi jobbar med så har vi varje år en vår, en 
marknadshelg och där försöker vi också byta lite så att de ska kännas lite nytt och fräscht för varje år och 
de, de har vi liksom inte skrivit in någonstans att de ska vara si eller så, utan de kör vi lite olika. 
Jenny: Det är lite fritt, men det är ändå ni som tar fram det här varje år till dem?
Carina: Ja
Jenny: Okej. Men om det var de själva som hade gjort det varje år, att de själva hade tagit fram marknads-
föring för jul eller den här marknadsafton, är det… skulle ni då kanske ha specificerat det i den grafiska 
profilen, vilka färger man kan använda vid jul för att passa in eller?
Carina: Det kanske vi hade gjort, och det är ju en relevant fråga du ställer, för egentligen så ska ju en 
grafisk profil innehålla så mycket information så at man säkerställer så att vem som än gör något, så blir det 
rätt. Det har vi inte egentligen gjort så tydligt här. Och än så länge tycker vi att det har funkat men det är 
ju för att det är en så liten organisation.
Jenny: Ja, precis.
Carina: Och vi jobbar väldigt nära varandra också. Det här, Jönköping City bolaget och CCJ. Så vi liksom, 
det är inte bara så att de hör av sig någon gång då och då när de behöver ha något gjort, utan vi har en 
väldigt nära kontakt, i princip varje dag.
Jenny: Mm. Jättebra. Om vi börjar lite mer på, lite innehåll då och går in lite mer på det. Vad borde ingå i 
en grafisk profil för en cityförening? Vad är viktigast?
Carina: Då tänker du liksom på en, alltså om man ska utforma en manual, alltså tala om precis det vi ta-
lade om innan att, för om ni plötsligt skulle få ett uppdrag för Jönköping City, vad ska ingå för att veta hur 
ni ska göra? Det är så du menar, eller?
Jenny: Ja, lite så liksom. Bör det ingå en logotyp? Det antar jag?
Carina: Mm.
Jenny: Vad mer?
Carina: Ja…
Jenny: Vad är viktigaste delen?
Carina: Och sedan bildmanér. Lite grand för känsla och sådär. Och typsnitt såklart. Och färger. Och också 
förhållande till omgivningen.  Alltså hur mycket utrymme man bör ha runt och hur man placerar och 



sådan här. De här liksom, klassiska sakerna.  Så att det är väl egentligen inte så att jag tycker att det skiljer så 
mycket från när man jobbar med ett företag. 
Jenny: Nej, men bara vad du anser…
Carina: För det är ju liksom samma hantverk ungefär. Som ska till. Men med lite kanske extra tanke egent-
ligen då på, det vi också pratade om innan, att det ofta är taskiga omständigheter kring när de ska synas och 
att det är inga stora, man kan inte breda ut sig så mycket.
Jenny: Mm. Och om Jönköping City, då. Hur tänkte ni vid framtagandet av logotypen för den? Du har ju 
lite redan varit inne på det vad gäller färgerna, men vad gäller resten av utformningen av den, hur tänkte ni 
där?
Carina: Ja, det var ju att det, det vi har pratat om då att det skulle vara breda innehåll, att den skulle visa 
alla de här olika sakerna man jobbar med. Så att totalt sett, ja, aktiva city liksom.  Alla de olika delarna med 
trivsel och skötsel och handel och utbud och allt sådant där. Och sedan att det skulle upplevas lite mod-
ernare, för det var ganska viktigt. Just eftersom vi då med bytte namn, och hela organisationen och gjorde 
som ett, en nystart [ett ord som ej urskiljs]. Gamla ”På stan AB” blev ”Jönköping City AB”, och då skulle 
det, det skulle avspeglas i allt, att det kändes lite mer up to date, sådär. Lite mer tidsenligt. Därför blev det 
lite stramare. Den gamla loggan var nån illustration på någon, som en gubbe – hon eller han, det var väl 
en ”hen” då kanske. Jag kommer inte ihåg om man såg det som det ena eller det andra, men en liten figur 
som gick med två kassar tror jag det var liksom, så det var väldigt såhär ”hej och hå, kom och handla här”, 
så. [Carina agerar som gubben, Jenny och Ronja skrattar] Jämför det då med det som vi gjorde nu, som var 
mer liksom ”hmm” [pekar med handen rakt framåt], strikt sådär. Så var det ju en del av, som vi uppfattade 
uppdraget, vi tyckte att det skulle vara. Fast signalera det.
Jenny: Mm. Bör man…
Carina: Fast lite det där var man befinner sig i utvecklingen, också.
Jenny: Ja. Bör man då tänka på något speciellt vid framtagandet av en logotyp för cityföreningar, alltså i 
stort? Finns det något? [tyst en stund] Vad ska man tänka på?
Carina: Neej, inte något, inte mer än det vi har varit inne på. Inte något jag kan komma på nu i alla fall, 
sedan kanske det finns något annat så, men inte något som jag tänker på nu.
Jenny: Nej. Hur tänkte ni gällande färgval till Jönköping City?
Carina: Mmm, det var ju då det att enkelt men svartvita. Lätt att använda överallt. Och sedan möjligheten 
att bygga på med de här ”påhängen” men olika färger som kan signalera olika – så tänkte vi. Liksom väldigt 
tydligt från början. Och sedan, lite dekorfärger som vi använder till något broschyrmaterial sådär, ganska 
milda färger i grunden då som passar med bildmanéret som vi har.  Sedan, utöver det - för det kanske man 
också ska nämna lite så – så blir det ju lite särskilda, man marknadsför ju i regel särskilda evenemang som vi 
har varit inne så som exempel julen och marknadshelg, och det kan vara något annat som man har – stads-
fester och alltså, någonting sådär. Då… tror jag att det kan vara så att det ställs lite krav ifrån dem som är 
med och ordnar sådant där, att det ska vara –det ska synas, det ska väcka uppmärksamhet. Så att man har 
lite sådana förväntningar, det har vi ju varit inne på också så att alla dem som är medlemmar är med och 
betalar- att de har förväntningar på vissa grejer. Jag tror inte att man kan, så här kan jag få säga, att jag tror 
att man har svårt att hamna, bli uppskattad om man är grafisk designer och man är väldig väldigt mån om 
att alltid bara jobba med det här, liksom fin, alltså minimalistiskt, alltså design-snyggt, så, om ni förstår 
vad jag menar. För att det finns alldeles för många som har alldeles för många åsikter om den här för att jag 
tror att det riktigt, riktigt ska gå hem då måste det finnas lite utrymme för det här ”åh, det måste synas lite 
också” att nån ska kunna komma och säga ”Lite mer splashar och lite mer sådant där”, nej men ni förstår 
vad jag försöker säga – nej nej det ska vi inte ha. Men det får inte vara för minimalistiskt, för då tror jag 
inte riktigt att dem som jobbar med det här, alla känner sig riktigt bekväma eller känner sig riktigt hemma. 
Och det ska man nog komma ihåg, för jag menar är du ett designföretag, som säljer tjusiga möbler, så vet 



de ungefär vad det är för typ av människor som kommer att vara bärare av ditt varumärke. Det blir en viss 
typ utav människor med en viss typ utav intresse som söker sig till, som finns i den branschen.  Men här 
har du ju allt från handlare som har tobaksaffärer, till regionchefen för Hennes & Mauritz, och den lilla 
hälsokostbutiken. Alla de ska tycka att det här känns bra och gilla det de ser, och det är inte alltid så lätt.
Jenny: Nej, verkligen. Ja.. Bör man då tänka på något speciellt vi framtagandet av färgpaletter till cityfören-
ingar? Ja, det var det du var inne på, ja.
Carina: Ja, lite samma tänk för alla. Man kanske inte får vara för strikt, liksom.
Jenny: Mm, det är bra. Hur tänkte ni då gällande val av teckensnitt för Jönköping City?
Carina: Ja det var väl, vi hade inte så hiskeligt mycket diskussion om det, vi testade lite olika och det var ju 
sak samma där, att det ska upplevas som lite, ja både tydligt, lättläst och vid det läget då att var märkbart att 
man moderniserade hela organisationen. Mycket mer än så kan ja ju egentligen inte säga, utan det, det var 
de sakerna som låg där också.
Jenny: Ja. Och då samma fråga där, bör man tänka på något speciellt vid framtagandet av teckensnitt för 
cityföreningar?
Carina: Nej, jag tror det är det som vi har varit inne på innan, att det, tänk på vilken omgivning du ska 
synas i. Tillsammans med andra, och ibland i små taskiga dagspressar också.
Jenny: Ja, precis. Tog ni fram någon tagline för Jönköping city?
Carina: Neej, inte då. Eller, nej det gjorde vi inte. Och det har vi mer använt oss av när det gäller olika 
kampanjer sådär, i stället. Och vi har ett parallellt uppdrag som vi har lämnat förslag på som gäller en del 
utav Jönköping City, en del utav stadskärnan, den västra stadskärnan. Jönköping är ju rätt långsmalt, så det 
är ett tydligt öster och ett tydligt väster.  Och då jobbar man nu med utvecklingen av Väster, lite specifikt. 
Så att där har vi nu lämnat in ett förslag på en egen profil för Väster, som ska kunna användas tillsam-
mans med den grundläggande Jönköping City, den här svarta loggan då, och sedan så Väster, där har vi en 
tagline: ”Nära dig”. Men för hela City har vi inte tagit fram någon. Inte än, det kan komma att bli, men det 
har vi inte gjort.
Jenny: Tror du att det kan vara bra att ha en sådan? 
Carina: [samtidigt] Och i det här läget nu egentligen när vi har den här, jamen väster som så, så känns det 
rätt bra att vi inte har det för att det hade varit svårt att jobba med två, och Väster City ”Nära dig” ska ju då 
alltid kunna funka, och ska funka ihop med Jönköping Citys helhet, för det handlar inte om att bygga två 
centrumorganisationer utan den är bara en underdel kan man säga. Och då hade vi ju fått problem om vi 
hade haft en redan som var tvungen att vara med.   
Jenny: Mm, det är klart. Tror du att det är bra att ha en tagline för en cityförening?
Carina: Det tror jag det kan vara, absolut ingen nackdel. Men ja, vi har inte saknat den hittills kan jag säga. 
Det har vi inte. Vi har använt vissa, ”i händelsernas centrum”, har vi använt under någon period så där för 
att visa att det händer väl mycket just nu och sådär men det är ingen, det är inte så att det har blivit diskus-
sioner sådär att ”nu måste vi spika något”, så. Och vi använder det inte så jättemycket heller utan använder 
då mer möjligheten att bygga tema för olika kampanjer istället som går över en viss tid.
Jenny: Okej. Så ni har haft olika taglines för olika evenemang eller kampanjer och liksom istället?
Carina: Ja, det har vi använt en del, ja.
Jenny: Okej. Lite angående identitet då, tog ni fram kärnvärden till Jönköping City eller hade dem det 
redan innan, eller?
Carina: Det hade de innan, för det var en del av visionsarbetet som jag berättade om där ganska många 
ingick i olika grupper och jobbade för förändringen då utav organisationen. Då blev det där, ur det arbetet 
kom då kärnvärden och man tog fram en affärsplan som tydligt visade då vad man sysslade med och tydlig-
are kärnvärden och sådant. Det var inte vi direkt inblandade i, så.
Jenny: Mm. Hur använde ni då de här kärnvärdena vid framtagandet av den grafiska profilen? Eller gjorde 



ni det?
Carina: Det gjorde vi ju. De fanns ju med men, eftersom det är ju det som är identiteten liksom, det är ju 
det som präglar och speglar verksamheten. Men mest har det nog använts liksom internt i den här medlem-
sorganisationen, för att få liksom, förankra alla, det är ju så mycket människor inblandade i det här med 
olika ambitioner och olika uppgifter och sådär att man har jobbat ganska mycket med det här i den interna 
processen, men inte sådär våldsamt… alltså, tydligt i den grafiska framtagningen av den grafiska profilen. 
Det var det inte utan.. Så vi satt och liksom malde ned ett och ett av ord och kärnvärden, så var det inte rik-
tigt, utan.. det kändes ganska naturligt att det inte skulle vara några problem att fylla den grafiska profilen 
med dem kärnvärdena, liksom det kändes som att det stämde rätt bra.
Jenny: Mm. När man kollar på mer på hela identiteten då, hur använde ni identiteten då ni tog fram den 
grafiska profilen? Vad, hur speglar den grafiska profilen identiteten för Jönköping City?
Carina: Det är ju det som vi har varit inne på lite, att visa att man är ett modernare stadskärna än vad man 
var innan, så att den har ju funnits nu i fyra år den här nya identiteten och under de fyra åren har det hänt 
jättemycket i Jönköping med nya butiker och nya utbud, man håller på att bygga väldigt mycket och bygga 
om. Så att, hela liksom hela stan ser annorlunda ut idag än vad den gjorde då när vi började. Och det är väl 
liksom att, det var ju så det var meningen och vi tycker att det stämmer, vi tycker att det finns en identitet 
som stämmer då, och som tog hänsyn till ambitionerna och planerna och nu är den på väga att genomföras 
och vi tycker fortfarande att det liksom hänger ihop. Och det är viktigt. Det tycker vi.
Jenny: Mm. Om man då ska ta fram kärnvärden för en cityförening, vad är viktigt att tänka på då, tror du?
Carina: Återigen det här ordet som vi har varit inne på med trovärdighet. Att det måste kännas, upple-
vas trovärdigt och det vi också var inne på innan – det blir mycket upprepningar – men, det är så väldigt 
många människor här nu då som ska vara med och kunna stå upp för kärnvärdena. Och de ska ju inte bara 
kunna stå upp för dem och kunna lära dem sig utantill och säga vad det är, de ska ju bete sig så att de blir 
trovärdiga också. Det man säger att city ska vara i en stad, det ska ju besökarna också uppleva, känna när 
man kommer dit. Säger man att man är den serviceinriktade stadskärnan med kunnig personal, så ska du ju 
inte uppleva när du kommer dit som besökare, att det är motsatsen liksom att de struntar i dig, och frågar 
du efter något så är det ingen som kan svara på frågor. Då har du ju liksom, då har du ju liksom förstört 
alltihop. För att, det är rätt mycket sådant här förankrings-arbete, så. Det är det alltid när man ska imple-
mentera och man sak sätta kärnvärden och sådär, men är du på ett större företag så kan du bara skicka ut en 
kallelse till en tid och en plats när du går igenom det med hela din organisation och du vet att de kommer, 
för kommer de inte så liksom det är ju ändå deras jobb, de ska vara på plats och vara med om det här. Men 
kallar du till möte i en centrumorganisation, så är det inte säkert att folk ens kommer för de kanske inte har 
tid och… 
Jenny: [hostar] Ursäkta.
Carina: …du kanske inte har tid och skicka dit dem liksom, du kan inte göra avdrag på deras lön om de 
inte kommer.
Jenny: [hostar, mötet pausas och man kommenterar Jennys hostattack]
Carina: …jo att där innebär det ju mera alltså, det tar nog lite längre tid
Jenny: [hostar]
Carina: …eh, och man kan precis som jag sa att man kan inte ta för givet att man [ett ord som ej går at ur-
skilja] en del svåra saker, att man har samlat folk till en genomgång så är det inte säkert att alla gör likadant 
för det. Så enkelt är det ju inte, men här är det ännu svårare.
Jenny: Mm, ja. Tycker du att det här handlar om platsmarknadsföring också?
Carina: Mm. Det gör det ju.
Jenny: På vilket sätt?
Carina: Därför att det är ju summan, summan av vad väldigt många gör, som det handlar om. Och det är 



då knutet till vad många människor gör på en avgränsad yta, alltså en stadskärna. Och därför är det ju så 
klart platsmarknadsföring. Det kommer man inte ifrån. Och ser man det som något annat så tror jag man 
har missat något ganska viktigt.
Jenny: Mm. Kanske svår fråga, men hur tror du att man ska agera i och med att man vet om att det är 
platsmarknadsföring, just? Är det något speciellt man ska tänka på i och med det?
Carina: Ja, jag tror att man väldigt ofta ska tänka ”om jag var besökare och kom hit, och inte vet något om 
den här staden, hur skulle jag då uppfatta den?” Det tror jag är viktigt, att ha med sig. Och det gäller ju allt 
från bemötande, hur människorna beter sig om du går in på ett fik eller om du …Och, och men liksom 
ändå vad du signalerar ut, om det är rent och fint och snyggt och upplockat och papperskorgarna är tömda 
och man tar bort klotter på bänkarna i god tid, eller om börjar det se lite sådär ruffigt ut, ja då känns ju 
plötsligt hela staden mer otrygg att röra sig i. Och uppfattar man en gata eller stadskärna otrygg att röra sig 
i, ja då tycker man heller inte att det är så mysigt och inte så trevligt och så vidare så att… det är ju hel-
heten, hela tiden.
Jenny: Jaa. Finns det några aspekter gällande den grafiska profilen som man kan koppla till platsmarknads-
föring?
Carina: Ja, det ska ju helst såklart vara lätt även för en utomstående som inte är van, att uppfatta liksom 
centrumkärnans logotype eller grafiska profil, för man, har man sett den många gånger så vet man ju vad 
det är, om man bor i Jönköping så vet ju de flesta vad City är, när man ser det. Men den ska ju också leda 
tankarna, liksom åt rätt håll om du är en fullständigt ny besökare, om du är turist som hamnar så ska man 
ju så fort som möjligt helst uppfatta att det är stadens centrum det handlar om, det är inte till exempel 
något externt köpcentrum. Utan det är det.
Jenny: Ja, då har vi väl en sista fråga här, [vänder sig till Ronja] om inte du har någonting?
Ronja: Nej.
Jenny: Nej. [vänder sig till Carina igen] Vad tycker du då att vi ska tänka på i utformandet av en grafisk 
profil för Mjölby City? Har du några tips och råd?
Carina: Trovärdighet. [alla skrattar] Jag är lite tjatig, men...
Jenny: Nej, du är konsekvent.
Carina: ...Men vad är, vad står man för idag och vad KAN man stå för, och så lägga på lite till, så det blir 
liksom en målbild, hur man gör det här ännu bättre. Och hur man blir ännu bättre, man ska ju inte vara 
liksom, man behöver ju inte vara mesig och man behöver ju inte vara, alltså hålla tillbaks. Men det ska kän-
nas, det ska kännas trovärdigt. Jag, det tycker jag är det viktigaste faktiskt.
[mötet avslutas]  



Bilaga 5
Inbjudan och beskrivning av workshop, skickad tillsammans med kallelse/inbjudan.

Workshop 11 april
- för att hitta Mjölby Citys identitet och kärnvärden. 

Vi är två tjejer som studerar Grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet. Vi är inne på 
sista terminen och skriver just nu vårt examensarbete. Vi kom i kontakt med Mjölby City eftersom att 
Mjölby City är i behov av att utveckla en grafisk profil så att all marknadsföring följer en röd tråd. Vi har 
därför som syfte med vårt examensarbete: ”Syftet är att ta reda på vad som kan ingå i en grafisk profil för en 
cityförening och vilka särskiljande aspekter som finns vid framtagandet av cityföreningars grafiska profiler. 
Detta ska påvisas genom att ta fram riktlinjer för en grafisk profil för Mjölby City.”

Men för att kunna skapa en grafisk profil till Mjölby City så krävs det att vi tar reda på vad Mjölby City 
står för och vilka kärnvärden som finns. Det är där er hjälp kommer in och det är därför vi kommer att ha 
denna workshop. 

Under workshoppen kommer vi tillsammans diskutera vad Mjölby City står för och vad Mjölby City 
borde stå för. Fokusen ligger på att ni ska diskutera och tillsammans komma fram till detta. Ni behöver inte 
stå framför alla och presentera något, utan det vi vill med detta tillfälle är att ha en gemensam diskussion, 
med era synpunkter i fokus. Till vår hjälp kommer vi använda oss av några olika tekniker. 

Till exempel kommer antagligen en ”lappteknik” att användas där ni får post-it lappar att skriva olika asso-
ciationsord på. Vi kommer sedan att sätta upp dessa lappar och gruppera dem i grupper med liknande ord. 
Orden kommer sedan diskuteras. 

Det är viktigt att ni känner er bekväma i situationen och ni blir självklart inte tvingade att göra något ni 
inte känner för. Ni kommer vara helt anonyma i vårt examensarbete. 

Vi önskar att ni till detta möte har funderat på dessa frågor:  

•	 Vad tycker du att Mjölby City står för? 
•	 Är det något specifikt som representerar Mjölby City? 
•	 Vad kommer upp i huvudet när du tänker på Mjölby City? 
•	 Vad erbjuder Mjölby City för dess besökare?
•	 Varför är det värt att åka till Mjölby City?

Vi hoppas att både ni och vi kommer få ut mycket av denna workshop. Förhoppningsvis leder arbetet i 
slutändan fram till ett starkare varumärke för Mjölby City. Var med och påverka. Och varmt välkomna!



Bilaga 6
Guide använd under workshop med Mjölby City.

Workshop 11 april 2012
1. Presentation av oss – skriv namn & mailadress på tavlan när vi kommer dit.
2. Presentation av dem – vilka är de som har kommit?
3. Spela in! (bara så att vi ska minnas vad som sades och vilka som var där – ej till transkribering) eller ist 

– skicka papper med kontaktinfo och så
4. Syfte med workshoppen. ”Syftet är att formulera vad Mjölby Citys identitet är, så att grafisk profil och 

annat marknadsföringsmaterial kan tas fram som speglar vad Mjölby City är, står för och erbjuder. Vi 
vill att ni i slutet på denna workshop ska kunna veta vilka Mjölby Citys kärnvärden är. Och tanken är 
att ni som har koll ska komma fram till formuleringarna, inte vi – vi är bara här för att leda er.”

5. Första frågan: Skriv tre ord (ett på varje lapp) som du tycker Mjölby City står för. Två minuter på er. 
Grupper efter liknande ord på tavlan, diskutera gärna. Sätter sig. Gå igenom. Ta bort dubbletter, så-
dana som betyder samma sak – välj den bästa.  Kan vi stryka några? Vilka är viktigast/bäst - diskutera?

6. Andra frågan: Vad har Mjölby City som inte andra stadskärnor har? Samma grej – skriv tre saker, sätt 
på tavlan.

7. Tredje frågan: Vad ska Mjölby city sträva efter/bli bättre på? – fundera själva i två minuter, kan skriva 
ned om man vill, sedan diskussion. Vad tycker ni?

8. Fjärde frågan: Vad i Mjölby City finns för dessa olika målgrupper? Skriv upp på tavlan: tonåringar, fa-
milj före barn, barnfamiljer, familj med utflugna barn, pensionärer. Be dem sätta upp lappar, efter eget 
tycke. Gå sedan igenom sätt några som ”kanske” och några som ”definitivt” – hierarki från toppen. Gå 
igenom, diskutera. Finns inga rätt eller fel. Vilken målgrupp finns det mest för?

9. Sammanfatta, kolla så det känns okej. Välj ut de viktigaste orden på plats. Kolla av så att det känns OK 
med gruppen. Tacka för oss.



Bilaga 7

Förslag på förändrad logotyp till Mjölby Citys grafiska profil.

Logotypen i primärfärg

Logotypen med mörk bakgrund i primärfärg

Logotypen svartvit



Bilaga 8
Förslag på användning av färgpaletter till Mjölby Citys grafiska profil.

Primärfärg
“Gul”
CMYK: 0, 20, 100, 2 / RGB: 251, 201, 0, PMS: Pantone 7406 EC

Vår
“Grön”
CMYK: 63, 0, 96, 0 / RGB: 106, 181, 55

“Turkos”
CMYK: 70, 0, 25, 0 / RGB: 45, 184, 197

Sommar
“Blå”
CMYK: 76, 45.5, 0, 0 / RGB: 66, 124, 191

“Grön”
CMYK: 63, 0, 96, 0 / RGB: 106, 181, 55

“Rosa”
CMYK: 0, 74, 6.5, 0 / RGB: 236, 99, 154

Höst
“Orange”
CMYK: 0, 71.5, 100, 0 / RGB: 236, 99, 9

“Röd”
CMYK: 0, 92, 96, 0 / RGB: 229, 43, 26

Fester och mode-/designevenemang
“Rosa” 
CMYK: 0, 74, 6.5, 0 / RGB: 236, 99, 154

“Turkos”
CMYK: 70, 0, 25, 0 / RGB: 45, 184, 197

Jul
“Röd”
CMYK: 0, 92, 96, 0 / RGB: 229, 43, 26

“Jul-grön”
CMYK: 86.5, 23, 100, 10.5 / RGB: 11, 128, 54



Bilaga 9
Förslag på teckensnitt till Mjölby Citys grafiska profil.

Linjär — Trebuchet MS
Sedipis rempos ea idessi deste omnimodit, omnim a excepudi in cus expeleni toreribus.
Liquos exceptassit aut earum et mi, imus is eliquam quaspedit quos doluptaquae endaectis 
si bearum, nis ma quunt. Cus ese evenetur re, nobis que ea aliquis aciae con nos aceprae 
destiunt, sam, con cumqui ium susdam ut ese aut arum re voluptate sa velitium alignia dol-
ori velitinciae providenis aut is essitibea quas pa inctiam et assimusapedi volorende sitatus 
dolorio nsenis enis magnima dus dent quiscillupta quos quibusandae.

Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Regular.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Italic.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Bold.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Bold italic.

Antikva — Cambria
Sedipis rempos ea idessi deste omnimodit, omnim a excepudi in cus expeleni toreribus.
Liquos exceptassit aut earum et mi, imus is eliquam quaspedit quos doluptaquae endaectis si 
bearum, nis ma quunt. Cus ese evenetur re, nobis que ea aliquis aciae con nos aceprae destiunt, 
sam, con cumqui ium susdam ut ese aut arum re voluptate sa velitium alignia dolori velitinciae 
providenis aut is essitibea quas pa inctiam et assimusapedi volorende sitatus dolorio nsenis enis 
magnima dus dent quiscillupta quos quibusandae.

Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Regular.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Italic.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Bold.
Mjölby City står fär vänligt, nära, bredd och charmigt. Bold italic.


