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Sammanfattning 
 
Musikartisters varumärkesidentitet är många gånger splittrad och logotyp används 
inkonsekvent, detta i förhållande till hur produkt- och tjänsteföretags användande ser ut. 
Studien syftade därav till att undersöka om en logotyp borde anses viktigt för en musikartist 
och hur en logotyp kan utformas på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för en musikartist. Få 
studier har tidigare utförts inom ämnet musikartister och logotyper, varför tidigare forskning 
om varumärkesidentitet och logotypers utformning riktad mot produkt- och tjänsteföretag 
studerades. Dessa studier visade att en varumärkesidentitet bör kommunicera vem du är som 
företag genom ett enhetligt utseende som används konsekvent. Studierna visade även att en 
logotyp bör vara kontrastrik, särskiljande och något detaljerad för att anses som stark. För att 
besvara syftet skapades tre olika typer av logotyper och värderades genom intervjuer med 15 
personer. De tre typerna var textbaserad logotyp, abstrakt symbolbaserad logotyp och 
föreställande symbolbaserad logotyp. Dessa värderades utifrån uppfyllande av värdeord, 
skapande av rätt associationer, överensstämmelse med musik samt möjlighet till igenkänning. 
Studien visade att en logotyp med symbol var att föredra, eftersom det skapade bättre 
igenkänning. Vidare föredrogs även typen abstrakt symbol av respondenterna och den 
uppnådde även flest kriterier och aspekter för en stark logotyp. Den abstrakta utformningen 
möjliggjorde också skapande av ny inneboende mening som kan anpassas för att motsvara 
musikartistens varumärke. 
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Abstract 
 
Brand identities among musicians often have a shattered appearance and are used inconsistent, 
compared to product and service corporations. Thereof, the study aimed to research if a 
logotype should be considered important for a musician and how a logotype can be designed to 
be as advantageous as possible for a musician. Few studies have been made within the subject 
of musicians and logotypes, therefore, research about brand identities and logotype design 
intended for product- and service corporations was studied. The studies showed that a brand 
identity should communicate who you are as a company through a uniformed appearance that 
is used consistently. Furthermore, the studies showed that a logotype should have high contrast, 
be distinguishing and slightly detailed, to be considered as strong. To answer the objective, 
three different sorts of logotypes were designed and evaluated through interviews with 15 
respondents. The three types were text logotype, abstract symbol logotype and picturing 
symbol logotype. These were valued based on fulfillment of key values, creation of the right 
associations, conformance with the music and the opportunity for recognition. The evaluation 
showed that a logotype with a symbol was preferable since it gave a higher level of recognition. 
Furthermore, the abstract logotype was preferred by the respondents and it achieved the most 
criterias and aspects considered for a strong logotype. The abstract design also enabled the 
creation of new intrinsic meaning that can be adapted to suit the brand of the musician. 
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1. Inledning 
Det intryck en musikartist ger mottagaren är ofta visuellt och inte musikaliskt. Ett albumomslag 
eller annat visuellt element är ofta det första mottagaren möts av på olika musikplattformar, 
redan innan en artists musik spelats upp. I streamingprogrammet Spotify (2016 a) visas 
exempelvis en bild på ett album- respektive singelomslag och på Youtube (2016) krävs något 
slags visuellt element för att fylla videorutan. Även på musiktjänsterna Soundcloud (2016) och 
Tidal (2016) visas ett albumomslag eller likartat visuellt element till respektive låt. Många 
musikartister har dessutom egna kanaler i form av sociala medier och hemsidor där fans och 
andra intressenter kan hitta dem. Även dessa medier innefattar generellt visuella element. Den 
visuella exponeringen påverkar lyssnaren genom bland annat logotyp, bildspråk, färger och 
tonalitet. Ytterligare faktorer som påverkar är artistens scennärvaro och interaktion med fans 
(Chertkow & Feehan, 2015). 
 
Det är inte bara för musikartister den visuella representationen ökar, kommunikationen av 
varumärken generellt blir allt mer visuell (Salzer-Mörling och Strannegård, 2004; Schroeder, 
2004). För artister kan detta bero på att albumförsäljning minskat som direkt vinstindrivning, 
vilket gjort att den visuella presentationen blivit allt viktigare för att få människor att lyssna till 
musiken, köpa album och fylla läktarna på spelningar (Bond, 2013). 
 
För företag och organisationer är varumärkesidentiteten det som besvarar vem du är (Keller, 
Apéria & Georgson, 2012). Varumärkesidentiteten skapar något konkret som attraherar sinnena 
då det upplevs via syn, hörsel och känsel (Wheeler, 2013). Om varumärkesidentiteten hos en 
artist inte förmedlar rätt saker, kan det resultera i att potentiella lyssnare förloras innan artistens 
musik givits en chans. Om det visuella budskapet inte heller överensstämmer med hur musiken 
uppfattas, kan detta förvirra lyssnarna och komplicera igenkänning och hågkomst. 
 
Genom trendspaning av musikartisters varumärkesidentiteter observerades ett splittrat och 
inkonsekvent användande av varumärkeselement. Elementära delar av den grafiska profilen, 
såsom logotyp, teckensnitt och bildspråk, ändras från ett album till ett annat. Elementen som 
förnyas appliceras på såväl albumomslag som affischer, konsertbiljetter, eller banderoll på 
hemsida, sociala medier, samt marknadsföringsmaterial för en viss turné. 
 
Det splittrade uttrycket ansågs skilja från produkt- och tjänsteföretags användning av 
varumärkesidentitet. Därmed väcktes ett intresse för om teori gällande hur företag bör använda 
varumärkesidentitet, även gäller för musikartister. För att undersöka detta utfördes en fallstudie 
med den franska artisten French Tobacco. Artistens musik klassas som modern folk-rock och 
han är signerad vid det franska skivbolaget Play On. Artisten släppte sin första EP år 2014 
(Groves, 2015) och sedan 2015 finns även ett par låtar på Spotify (2016 b). Artisten visade 
intresse för den visuella delen av artisteriet och förståelse för vikten av ett enhetligt uttryck där 
musiken samspelar med det visuella och därigenom skapar igenkänning. Dessutom 
specificerade artisten även en efterfrågan om igenkänningsfaktor i form av en symbol. Eftersom 
ett mycket splittrat visuellt uttryck upptäckts hos musikartister, ansågs artistens önskan om en 
igenkänningsskapande symbol intressant och passande som utgångspunkt för studien. Detta för 
att se om det finns faktiska fördelar med att använda en logotyp konsekvent som musikartist 
och om den kan utformas på ett specifikt sätt för musikartister.  
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Teorier menar att logotyper och symboler kan vara extra viktiga för tjänsteföretag eftersom de 
har en abstrakt natur (Keller, Apéria & Georgson, 2012). Detta skulle eventuellt kunna 
överföras på musikartister vars tjänst, musiken, också är abstrakt. Detta ansågs intressant att 
vidare undersöka. Sammantaget ansågs detta ge intressanta vinklar för utformningen av 
kandidatuppsatsen. 
 
1.1 Problemformulering 
Musikartister exponeras allt mer visuellt, vilket betyder att det inte bara är musiken som ger 
uttryck för artisten. Dock används varumärkesidentiteten många gånger inkonsekvent och dess 
visuella element förändras frekvent. Det splittrade uttrycket kan leda till låg igenkänning, 
förvirring samt felaktiga eller tvetydiga associationer. 
 
1.2 Syfte 
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur en logotyp för en musikartist kan utformas, 
som skapar rätt associationer i enlighet med artistens värdeord, överensstämmer med artistens 
musik och kan skapa igenkänning. 
 
För att ta arbetet fram till ett besvarande av syftet användes följande arbetsfrågor:  
– Hur kan en logotyp i form av textsymbol respektive bildsymbol utformas? 
– Hur kan logotypen utformas för att fungera så bra som möjligt och skapa igenkänning för en 
musikartist? 
– Hur överensstämmer den utformade designen mot artistens önskade uttryck, musik och 
värdeord? 
– Hur skiljer sig användandet av en logotyp för musikindustrin mot övriga branscher?  
 
1.3 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsen avgränsades till att utgå från ett specifikt fall där logotyp skapades för en 
utvald musikartist. I och med samarbetet med artisten valdes inriktningar för design med 
hänsyn till artisten. Vidare avgränsades kandidatuppsatsens omfattning tidsmässigt till tio 
veckor.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverket togs fram för att ge grund för genomförande och analys av uppsatsen. 
Tematiseringen skapades för att först ge läsaren en bredare inblick i varumärke, 
varumärkesidentitet och viktiga varumärkesaspekter att ta hänsyn till vid designen. Teorin leder 
därefter vidare in på varumärkeselement och logotyp och hur de kan användas och utformas. 
Kapitlet avslutas med en inblick i vad rätt varumärkesassociationer och igenkänning innebär 
och hur det kan uppnås, vilket designen önskade leda till. 
 
2.1 Varumärke 
Varumärkning har använts av människor genom brännmärkning av tillhörigheter under flera 
tusen år. För några sekler sedan övergick varumärkningen från att innebära att det märkta 
objektet tillhörde en viss person, till att det märkta objektet skapats av en viss person. Märkningen 
utvecklades sedan till att symbolisera social, politisk, och kommersiell inkludering. 
Ursprungligen användes varumärkning för att försäkra om kvalitet, tillgänglighet, pris och 
service, vilket idag till stor del är upp till de potentiella köparna som recenserar produkter och 
tjänster online. Ofta är expertutlåtanden högre aktade än försäljningslöften. Följaktligen måste 
varumärken ge mer än enkla, mentala genvägar för köparen (Gabay, 2015). 
 
Begreppet varumärke syftar till ett namn eller kännetecken som kommer från ett visst företag 
eller en förening. Varumärket är skyddat genom lag och skapar särskiljning av ett specifikt 
företags produkter och marknadsföring för dessa. Varumärket representerar produktens och 
företagets image och skapar även ett gott anseende. Så länge ett tecken återges grafiskt, kan det 
anses som ett varumärke (Ne.se, 2016 a). Ett varumärke definieras ofta, som ett grafiskt tecken 
som särskiljer en produkt från andra (Salzer‐Mörling & Strannegård, 2004). 
 
2.2 Varumärkesidentitet 
För företag och organisationer besvarar varumärkesidentiteten vem du är som företag. Med 
hjälp av varumärkesidentiteten skapas igenkänning och unika associationer kopplade till 
varumärket (Keller, Apéria & Georgson, 2012). En visuell varumärkesidentitet definieras som 
det enhetliga utseendet och känslan av ett varumärke, som manifesteras genom konsekvens 
över tid vad gäller varumärkesstrategi, varumärket generellt och varumärkets individuella 
element (Phillips, McQuarrie & Griffin, 2014). Varumärkesidentiteten är något konkret som 
attraherar sinnena då det upplevs via syn, hörsel och känsel. Vidare bidrar den även till 
differentiering, skapar igenkänning, samt gör stora idéer och “mening” tillgängliga (Wheeler, 
2013). 
 
För att kommunicera ett varumärkes essens finns fem grundläggande regler: Att veta vem du är, 
Att prata, lyssna och vara engagerad, Visa vem du är, Att omfamna allt du gör, Att förvalta det 
och få det att fungera (Olins, 2014). 
 
Vidare finns även tre viktiga komponenter som i kombination med varandra avgör hur starkt 
ett varumärke är: Tydlighet – varumärket står för någonting, har en åsikt, Relevans – det 
varumärket står för är sammankopplat med vad någon annan anser är viktigt och Konsekvens – 
människor börjar skapa en relation till varumärket baserat på hur konsekventa dess beteenden 
eller utlovanden är. Relationen baseras på de uppföranden hos varumärket som konsumenterna 
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upplever eller observerar (McNally & Speak, 2002). 
Särskiljning av ett varumärke sker ofta genom kontrast. I regel, ju mindre kontrast ett märke 
har, både internt och med sin omgivning, desto svårare är det att få det att sticka ut. En grafisk 
identitet har en grafisk form och lever som en abstraherande, förenklad, högkontrasterande 
symbol för någonting. Bra grafiska identiteter använder ofta kontrast för att skapa jämförelse 
mellan två eller flera saker. Jämförelsen skapar konversation som får betraktaren att undra över 
exempelvis varför en form är annorlunda än de övriga, och vad det betyder, möjligtvis kan det 
hinta om en djupare mening. För att designa meningsfulla, välkomponerade grafiska identiteter 
är kontrast är ett kraftfullt verktyg (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010).  
 
2.3 Positionering 
För att ett varumärke ska lyckas måste en enkel och fokuserad position i potentiell kunds 
medvetande skapas (Holt, 2004). Positionering handlar om att hänge sig till en tydlig riktning 
och att inte vara allting för alla. En effektiv varumärkesidentitet kräver en tydlig målgrupp, 
definiering av en primär särskiljningspunkt och hur den kan rättfärdigas. Starka 
varumärkesidentiteter står både i kontrast till sina toppkonkurrenter och med det övriga 
marknadslandskapet. Kontrast för en varumärkesidentitet börjar med positionering och kan 
reflekteras genom grafisk stil, programapplicering och mening. Varumärkesidentiteter som 
använder kontrast väl sticker ut baserat på hur de ser ut samt känns och beter sig annorlunda 
gentemot resten av marknaden (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010). 
 
2.4 Varumärkeselement 
För att skapa ett varumärke är valet av namn, logotyp, symbol och förpackning som identifierar 
och differentierar från liknande produkter viktigt. Dessa olika delar kallas varumärkeselement 
eller varumärkesidentiteter och kan väljas på ett sådant sätt att det bygger varumärkesvärdet så 
mycket som möjligt (Keller, Apéria & Georgson, 2012). Varumärkeselementen är enheter som 
kan varumärkesskyddas och de främsta varumärkeselementen är namn, hemsideadress, logotyp, 
symbol, figurer, talespersoner, slogans, jinglar, förpackningar och skyltning (Keller, Apéria & 
Georgson, 2012). Ytterligare exempel på varumärkeselement är teckensnitt, symboler, färg, 
form, unika beskrivningar av produkt och fördelar, samt den musik som spelas upp i en 
telefonkö (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010; Zaichkowsky, 2010). Ofta ses varumärkets 
namn som dess centrala del, men visuella varumärkeselement kan också spela en kritisk roll i 
varumärkets värdebyggande, framförallt vad gäller varumärkesmedvetenhet (Keller, Apéria & 
Georgson, 2012). 
 
Vid skapande av varumärkeselement, kan dessa väljas och utformas på ett sådant sätt att de 
bygger varumärkesvärdet så mycket som möjligt. Det första steget i att skapa varumärkesvärde 
är att registrera varumärket i konsumenternas medvetande och valet av element kan göra den 
uppgiften lättare eller svårare. Varumärkeselementen kan även väljas i syfte att förstärka 
varumärkesmedvetenheten genom att underlätta bildandet av starka gynnsamma och unika 
varumärkesassociationer, eller framkalla positiva bedömningar och känslor (Keller, Apéria & 
Georgson, 2012).  
 
För att testa de varumärkesbyggande förmågorna hos varumärkeselementen tar man reda på 
vad konsumenter skulle känna och tänka om produkten om de bara visste om 
varumärkesnamnet, tillhörande logotyp och andra egenskaper. Ett varumärkeselement som 
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bidrar positivt till varumärkesvärde är ett sådant som ger antydan till, eller antaganden om vissa 
värderade associationer eller svar. Vid val av varumärkeselement finns sex kriterier: 
Minnesvärdhet, vilket innebär att de ska vara minnesvärda både vad gäller hågkomst och 
igenkänning. Meningsfullhet, vilket betyder att de ska inneha betydelse som avslöjar information 
om produktens natur (tex produktkategori eller speciella attribut eller produktfördelar). 
Elementet kan också spegla varumärkespersonlighet eller känslor m.m. Älskvärdhet, betyder att 
informationen som förmedlas genom elementen inte nödvändigtvis behöver relatera till 
produkten utan kan bara vara tilltalande i sig själva. Överförbarhet innebär att element kan väljas 
som är enkelt överförbara mellan olika produkter och över geografiska och kulturella gränser 
och marknadssegment. Det sista kriteriet är Anpassningsbarhet som betyder att elementen kan 
väljas för att vara anpassningsbara och flexibla över tid. Skyddbarhet – De måste vara skyddbara 
och försvarbara. Olika typer av element har olika styrkor och svagheter, därför är det av stor 
vikt att mixa och matcha för att maximera deras gemensamma bidrag till varumärkesvärdet 
(Keller, Apéria & Georgson, 2012). 
 
2.5 Varumärkespersonlighet 
De bästa varumärkesidentiterna förkroppsligar ett ideal. Logotyper som representerar ett 
idealistiskt tillstånd brukar vara enklare att bli exalterad inför (Budelmann, Kim & Wozniak, 
2010). Att skapa en så kallad ego-konstruktion, en varumärkespersonlighet, har blivit 
grundläggande för ett varumärkes framgång och överlevnad. Framgångsrika varumärken har 
förmågan att utveckla egenskaper som blir unika för dem, vilket är det strategiska 
tillvägagångssättet för skapandet av varumärkespersonlighet. Varumärkespersonligheten kan 
även återspeglas i logotypen, som bör vara lätt att identifiera genom sin påtagliga individualitet 
och positiva kvaliteter. En framgångsrik logotyp skapar ett sorts eget liv, ett exempel på en 
sådan logotyp är Nikes The Swoosh. Vid utformandet av en logotyp bör formgivaren vara 
medveten om att estetiken representerar värden och att logotypdesignen har sociala 
dimensioner som inte kan mätas endast genom stilistiska värden (Klanten, 2002). 
 
Ytterligare beskrivning av varumärkespersonlighet är de mänskliga karaktärsdrag eller 
egenskaper som kan kopplas samman med ett varumärke (Olsen & Allen, 1995). För att mäta 
varumärkespersonlighet kan exempelvis öppna frågor ställas om hur varumärket skulle vara 
som person om det kom till liv, hur det i så fall skulle leva, klä sig, vad det skulle prata om, 
etcetera (Keller, Apéria & Georgson, 2012).  Varumärkespersonligheten spelar en betydande roll 
för att säkerställa varumärkeslojalitet, öka varumärkeskapital och skapa positiva attityder till 
varumärket (Seimiene & Kamarauskaite, 2014). Om varumärkesidentitet och 
varumärkespersonlighet blir levande inom det sociala utrymmet och i konsumenternas 
föreställningar, kan detta bidra till ökat varumärkeskapital (Aaker, 1996; Holt, 2004). 
 
En musiker kan använda varumärkespersonlighet i form av en persona som förknippas med 
musiken. Personan är en del av varumärket för artisten och att förmedla sin musik innebär 
också att förmedla varumärket. Oavsett hur duktig en musiker är, handlar den offentliga 
karriären inte bara om musiken, utan även om offentlig image och varumärkesbyggande (McQ, 
2011). Trots en osäkerhet kring vilka kanaler som kommer vara populära i framtiden kommer 
det troligtvis involvera teknologi och en högre grad av personifiering och värdeskapande från 
artistens sida (Ogden, Ogden & Long, 2011). 
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2.6 Varumärkeshistoria och arketyper 
Historieberättande är ett lika överhypat som outnyttjat verktyg för varumärkesbyggande. Inom 
affärsvärlden och varumärkesvärlden är det sättet med vilket du fokuserar ditt budskap runt ett 
centralt tema och skapar konsekvens. Historieberättandet ger människor ytterligare anledningar 
utöver musiken att investera känslomässigt och ekonomiskt. Som musiker behöver du ha en 
intressant berättelse som rör sig framåt och växer med dig allt eftersom din karriär utvecklas 
(Rogers, 2016). Det är viktigt för en artist att berätta en tilldragande historia som fångar och 
intresserar såväl fansen som pressen. Ett par olika versioner av berättelsen behövs (Cross, 
2016). 
 
En betydelsefull form av historieberättande är arketyper. Arketyperna skapar 
igenkänningsfaktor och hjälper målgruppen att snabbt fullborda bilden av hur ett varumärke 
önskar framstå. Fullbordandet sker genom en kombination av kända, typiska attribut för 
arketypen. När en viss del av arketypen visas för målgruppen, tenderar de att automatiskt fylla i 
resten av mönstret för att skapa mening med det fullbordade mönstret. Det medför att 
arketyper kan användas som en känslomässig, meningsskapande genväg som kan användas för 
att skapa kontakt med målgruppen. Ett exempel på arketyp är upptäckaren vars typiska 
egenskaper är oberoende, modighet, testande av gränser och nonkonformism (Forma Life 
Science Marketing, 2014). Designers har ofta en önskan om att den logotyp de producerar ska 
fungera som en symbol som berättar historien för det varumärke den representerar, men i 
reducerad form. En mer positiv historia förmedlar positivare föreställningar om varumärket 
(Klanten, 2002). 
 
Som nämnt ovan, kan varumärkesbyggande handla mycket om historieberättande, vilket också 
är något ett band eller en artist ägnar sig åt varje gång de skriver en låt. Detta eftersom 
varumärkets element omfattar alla fysiska och digitala tillgångar bandet skapar och distribuerar. 
Allt från nyhetsbrev, försäljningsprodukter, uppdateringar via sociala medier och albumsläpp 
måste reflektera varumärkets karaktär. Historieberättandet ska förmedla en unik identitet som 
tillåter kommunikation med målgruppen på ett fantasifullt sätt. Det är dessutom viktigt att vara 
särskiljande och ha en unik tonalitet, samt att känna till konkurrensen eftersom du då kan 
identifiera de perspektiv och vinklar som inte utforskats ännu, vilket kan leda till skapandet av 
en ny tonalitet som känns särskiljande och uppfriskande (DIY Musician Blog, 2013). 
 
2.7 Symbol 
Ordet symbol härstammar från grekiskans symbolon, som betyder kännetecken eller 
igenkänningstecken. En symbol kan beskrivas som ett ikoniskt eller vedertaget tecken som 
bildats efter överenskomna regler inom en viss kultur. Vidare förklaras en symbol som ett 
tecken med ett fastställt uttryck med ett innehåll som kan skapa associationer (Ne.se, 2016 c). 
Ett objekt blir en symbol när det genom överenskommelse får en mening som gör att det kan 
stå för något annat. I en symbol finns ingen koppling eller likhet mellan tecknet och objektet. 
Symbolen kommunicerar genom överenskommelse om att symbolen står för en viss sak. Som 
exempel kan ett ord ses som en symbol (Fiske, 1990). Varje sak, om vilken en grupp människor 
är överens att den betyder något mera än sig själv, kan kallas en symbol. Grafiska symboler är 
tecken eller bilder som ritats, skrivits, tecknats, målats eller ristats. 
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2.8 Logotyp 
En logotyp är en identitet som speglar ett företags attityder och värden. Logotypen måste 
förmedla mycket genom ett fåtal element (Adír, Adír, & Pascu, 2013). Innan designern börjar 
med logotypdesignen är det viktigt att göra mycket forskning och lära känna företaget, 
målgruppen och konkurrenterna (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010).  
 
Logotypen kan även beskrivas som en karakteristisk grafisk kombination av bokstäver och 
bildelement som vanligen används vid marknadsföring (Ne.se, 2016 b; Budelmann, Kim & 
Wozniak, 2010). Med hjälp av logotyper underlättas identifiering av ett visst företag och dess 
produkter eller tjänster (Ne.se, 2016 b). Ett särskiljande märke eller karaktärisering gör det även 
lättare för människor att prata om ett varumärke (Berry, 1988). 
 
Logotypen ses också som en bild som representerar den samling upplevelser som formar 
uppfattningen hos de som möter en organisation. Omtyckta logotyper tillhör ofta ett system där 
exempelvis hur logotypen används är lika noga genomtänkt som utformningen av den. 
Logotypen är en bild, som tillsammans med de tillhörande elementen och deras applicering och 
användning formar ett program. Uppfattningen som skapas av bilden och programmet skapar i 
sin tur den visuella kärnan för ett varumärke (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010).  
 
För att fungerar bra bör en logotyp förstås snabbt, vara bestående, kunna återges i olika medier 
och vara iögonfallande. Utformningen av en logotyp ska kommunicera identiteten av den 
institution den representerar på ett tydligt och insiktsfullt sätt. Logotypens funktioner inkluderar 
social identifikation, hur den differentierar sig från konkurrenter samt identifikation av vem 
som står bakom logotypen (Erlhoff & Marshall, 2008). Visuellt kommunicerar logotyper vad 
varumärken är och vad de symboliserar. De utgör även fokuspunkten vid etablering av 
kommunikation med konsumenter, genom att överföra varumärkets kärnvärden till 
konsumenterna (Keller, 2008). 
 
Ordmärken blir ofta igenkända innan de avläses, likt den generella formen på en symbol 
fungerar som en igenkännlig identifierare för ett varumärke (Budelmann, Kim & Wozniak, 
2010). För att en logotyp ska vara tekniskt hållbar, ska den alltid kunna reproduceras med linjer 
med vilken vald teknik som helst. Dessutom ska den alltid gå att reproducera i svart och vitt 
(Klanten, 2002). Dynamiska logotyper, i vilka betraktaren uppfattar rörelse, ökar betraktarens 
engagemang. Det dynamiska bildspråket är en viktig aspekt av logotypdesign som, om det 
används riktigt, kan förbättra attityden till varumärket (Cian, Krishna & Elder, 2014). 
 
Logotypens utformning är viktig för ett varumärke. Ett varumärkes värde formas nämligen av 
hur målgruppen uppfattar det. Logotypen har i uppgift att återge dessa uppfattningar och kan 
därmed förstärka eller försämra varumärkesvärdet. Dessa reaktioner bygger på en viktig 
beståndsdel, vilket är uppfattning. Ett varumärke som inte ligger bra till på skalan för 
uppfattning kommer ha svårt att överleva (Klanten, 2002). Designers har blivit moderna talare, 
ofta utan att ens vara medvetna om de retoriska tekniker de tillämpar när de utför sitt jobb: 
skapandet av en logotyp (García-García & Llorente-Barroso, 2015). 
 
Vid etablering av ett varumärke, eller då nya kunder ska tillföras, innebär inkludering av 
varumärkets namn i logotypen en signifikant fördel vad gäller ökad preferens för varumärket. 
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Detta i jämförelse med varumärken vars logotyper endast använder en bildlig symbol. Om ett 
val ska göras mellan en logotyp innehållande bildlig symbol respektive texbaserad symbol, 
rekommenderas det att använda en textbaserad logotyp för ett företag som ska etablera sitt 
varumärke (Deneçli, 2015). Vidare kan det anses fördelaktigt om logotypen innehåller 
överensstämmande typografiska och bildliga element, sett till form och symbolik, eftersom det 
frambringar fler positiva känslor. Det stödjer även synen på att mer överensstämmande 
designelement i ett varumärkes logotyp kan ge ett ökat emotionellt engagemang (Alvarado et al., 
2014). Säkra element för en logotyp är en kvadrat, cirkel eller triangel i kombination med 
namnet på företaget (Klanten, 2002). 
 
2.9 Olika typer av logotyp 
Logotypen har länge varit det element i en varumärkesprofil som indikerar ursprung, ägare och 
associationer. Det finns många olika sorters logotyp, allt ifrån varumärkesnamn/ordmärken till 
abstrakta logotyper som kan vara orelaterade till företagsnamnet, ordmärket eller företagets 
aktiviteter. Exempel på ordmärken är Coca-Cola och KitKat, exempel på abstrakt logotyp är 
Nikes swoosh och en logotyp som är orelaterad till företagsnamnet är Rolex krona. De som 
inte är ordmärken kallas ofta symboler. Många logotyper hamnar någonstans mitt emellan 
ordmärken och abstrakta symboler. Vissa logotyper är konkreta representationer av 
varumärkesnamnet vilket ökar varumärkesmedvetenhet, exempelvis röda korset och Apple. 
Logotyper kan också vara konkreta eller piktografiska som Ralph Laurens Polospelare och 
Sun-Maids russintjej. Särskilda företagselement kan också bli en del av logotypen som till 
exempel McDonalds gyllene bågar (Keller, Apéria & Georgson, 2012). Beroende på typ av 
logotyp, skiljer sig attityden till den stort. Två variabler som positivt påverkar attityden inför 
logotypen är logotypens familjaritet och dess attraktivitet (Müller, Kocher & Crettaz, 2013). 
 
En logotyp kan även vara illustrativ, vilket innebär att den består av en bild som täcker en 
räckvidd av betydelser eller meningar. Vissa logotyper kan bokstavligt illustrera en produkt eller 
service, medan andra symboliserar en idé eller metafor och mer abstrakt relaterar till företagets 
mission. En tredje grupp ger antydan till, eller fångar en specifik anda snarare än att illustrera 
något specifikt. I somliga fall kan illustrationen även vara konkret med en abstrakt innebörd 
eller mening. Ju mer bokstavligt illustrerad en logotyp är, desto mindre arbete krävs av 
betraktaren för att kunna tolka den (Budelmann, Kim & Wozniak, 2010). Logotyper bestående 
av enbart bildsymbol anses ha hög igenkänningsfaktor om de är naturliga, harmoniska och 
delvis detaljerade (Henderson & Cote, 1998). 
 
Precis som varumärkesnamn, kan logotyper tillägna sig associationer genom inneboende 
mening samt genom marknadsföring. Abstrakta logotyper kan precis som namn vara 
särskiljande och igenkännande och deras inneboende mening kan värderas olika beroende på 
vilka former de innehar. Dock kan abstrakta logotyper ibland även sakna inneboende mening, 
till skillnad från en mer konkret logotyp. Risken är då att konsumenterna kanske inte förstår vad 
logotypen menar att representera utan att en omfattande marknadsföring genomförs för att 
förklara dess betydelse. Det kan dock vara användbart med abstrakta logotyper när 
användandet av varumärkesnamnet begränsas. Ett exempel är den brittiska banken National 
Westminster Bank som skapade en triangulärt formad logotyp som lättare kunde appliceras än 
det långa namnet (Keller, Apéria & Georgson, 2012). 
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2.10 Teckensnitt i logotyper 
De semantiska associationerna av ett teckensnitt är de konnotationer som konsumenter 
härleder från en text och som går bortom textens faktiska innehåll. Dessa konnotationer kan 
ändra textens mening eller varumärkets budskap (McCarthy & Mothersbaugh, 2002). 
Teckensnittet bör överensstämma med den image som varumärkets kategori har, detta är viktigt 
att vara medveten om för att kunna skapa särskiljande varumärken. Små skillnader i 
teckensnittstyp kan leda till ökat perceptionellt flöde och ha en undermedveten effekt gällande 
attityd till varumärket och val av varumärke (Zaichkowsky, 2010). 
 
För att ett teckensnitt ska kännas behagligt bör designen vara naturlig. En naturlig design har ett 
mer handskrivet utseende snarare än maskinskrivet, det är aktivt snarare än passivt, med lutande 
snarare än rakt uppställda bokstäver och med böjda former snarare än vinkelformiga. Dessa kan 
ses som önskvärda visuella egenskaper för teckensnittet som bidrar till värderande 
meningsskapande och genom slutledning, till lämplighet och kundernas val av varumärke 
(Doyle & Bottomley, 2006). 
 
2.11 Varumärkesassociationer 
Ett varumärkes associationer skapas inte av varumärket i sig, utan tillkommer i en 
meningsskapande process där information tas in utifrån och mentala bilder skapas i 
medvetandet. Styrkan i ett varumärke finns i de abstrakta associationerna, de mjukare värdena 
användarna tillskriver produkten så som känslor, personlighetsattribut och produktfördelar 
(Holt, 2004). Positiva känslomässiga associationer är viktiga för att en logotyp ska anses 
välutformad. Anledningen till detta är att de känslor som genereras när konsumenter ser 
logotyper, överförs till produkten eller företaget som står bakom logotypen (Henderson & 
Cote, 1998). 
 
Associationer till varumärken kan delas upp i tre olika typer; likhet, påverkan och intresse. 
Dessa associationer kan identifieras i hur människor använder och relaterar till varumärken. Det 
viktiga är att de associationer som är intressanta för varumärkesskaparen orsakar flera 
associationer hos varumärkesanvändarna, som motsvarar de tre olika typerna. Om användarna 
låter sig övertygas av varumärket och jämföra det med andra, liknande varumärken kan de 
skapa associationer genom intresse. Likaså om användarna kan associera positiva känslor till 
varumärket och placera det i en uppsättning önskade värden, skapas associationer genom 
intresse. När associationer genom intresse delas mellan varumärkesskaparen och 
varumärkesanvändarna kan en tolkande kommunikation uppstå (Sørensen & Thellefsen, 2015). 
 
Starka varumärken har starka associationer och de har värdeassociationer som är relevanta för 
konsument/varumärkesrelationen. De mest grundläggande och fundamentala betydelser ett 
varumärke representerar är varumärkesvärden såsom ärlighet, säkerhet, frihet, tillit med flera. 
Precis som relationer mellan människor är mer meningsfulla och bestående när de grundas på 
djupare nivåer av relevanta värden och behov, gäller samma princip för varumärken och 
konsumenter (Berry, 1988). 
 
Värderingen av en logotyp kan påverka hur företaget värderas. Kodbara stimuli är de som med 
enkelhet framkallar samstämmig mening inom en kultur eller subkultur. Kodbar stimuli 
mottages, tolkas och behålls bättre än stimuli med låg kodbarhet (Henderson & Cote, 1998). 
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Målet med design är att skapa en autentisk upplevelse, vilket dock är komplicerat. När visuellt 
formgivna tolkningar betraktas, gjorda utifrån samma musik, producerat av olika människor, 
kan många tolkningar ses, eftersom var och en av formgivarna hört musiken på ett visst sätt 
och fångat en viss aspekt av den. Varje musikdesign är autentisk eftersom den är skapad utan 
referens till utomstående influenser. Det bekräftar att inom både musik och visuell 
kommunikation, i jämförelse med det verbala, är en generell framställning otänkbar (Hiebert, 
1998). 
 
2.12 Varumärkesigenkänning och varumärkeshågkomst 
Varumärkesigenkänning och varumärkeshågkomst skapar tillsammans varumärkesmedvetenhet. 
Varumärkesigenkänning  uppstår när konsumenten känner igen och kan bekräfta varumärket när 
det ses. Varumärkeshågkomst uppstår när konsumenten kan hämta varumärket ur minnet vid 
vetskap om exempelvis produktkategori eller användarsituation (Keller, Apéria & Georgson, 
2012). När konsumenter exponeras likvärdigt för två logotyper, kommer den med mest 
minnesvärd design att bli bäst ihågkommen. Hågkomsten underlättas genom valet av en 
logotypdesign som enkelt känns igen (Henderson & Cote, 1998). Vidare är det även enklare att 
länka en logotyp med tydlig mening till företaget eller produkten (Block, 1969; Durgee & Stuart, 
1987; Kropp, French & Hillard, 1990). 
 
Efter att en logotyp tagits fram läggs ofta stora resurser på att bygga igenkänning, positiv 
inverkan och mening. Ibland uppnås inte detta då vald logotyp har en design som är svår att 
komma åt i minnet, den är osympatisk, eller inte lyckas skapa någon känsla av mening 
(Henderson & Cote, 1998). Genom en logotyp bör igenkänningen för ett företag eller 
varumärke gå snabbare (Peter, 1989). Bilder uppfattas rationellt sett snabbare än ord (Edell & 
Staelin, 1983). Detta kan vara viktigt att ha i åtanke då logotyper ofta bara ses en kort stund, 
som när man kör förbi en utomhusreklam eller bläddrar igenom en tidning. (Henderson & 
Cote, 1998). Forskning visar även att ihågkomna bilder kan förstärka minnet av det tillhörande 
verbala materialet, till exempel företagsnamnet (Barret, 1985). 
 
För en artist kan ett varumärke ses som en igenkännande stämpel som kopplas till artisten. 
Genom varumärkesarbete sker en process som klargör vem artisten är och vilka mål artisten 
har. Ett starkt varumärke kan fånga uppmärksamhet hos potentiella fans eller konsumenter, få 
dem att minnas artisten och knyta an till varumärket (Cross, 2016). Framgångsrika artister eller 
konstnärer kan ses som varumärkesförvaltare som aktivt utvecklar, sköter om och marknadsför 
sig själva som igenkänningsbara “produkter” i den konkurrenskraftiga kulturella sfären 
(Schroeder, 2005). Artistlogotyper har varit några av de mest kraftfulla och universellt 
igenkännande grafiska elementen i konsthistorien, som the Rolling Stones utsträckta tunga, 
AC/DCs blixt och Run–D.M.Cs dubbla röda streck (The Grammys, 2016). 
 
2.13 Musikbranschen och varumärkesidentitet 
Musik är, precis som annan vinstgivande verksamhet, en affärsverksamhet. Som musiker är det 
därför viktigt att förstå grunderna i marknadsföring för att bli framgångsrik i den mycket 
konkurrensutsatta industrin. Det rekommenderas att börja med utveckling av en “branded 
image”, som direkt berättar för fansen vem artisten är och vad hen gör. I affärsvärlden är det 
varumärkesimage, logotyp, tagline, färger, typsnitt och andra attribut som visuellt representerar 
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en verksamhet. Samma sak gäller i musikbranschen, varje band bör utveckla en logotyp för att 
direkt skapa igenkänning och sätta en känsla inför publiken (Psprint.com, 2016) 
 
Genom skicklig grafisk design kan en musikers varumärkesidentitet omvandlas från ett skrivet 
koncept till en visuell drivkraft. Detta blir vad världen ser och allmänheten kommer uppfatta de 
ideal och känslor som imagen uttrycker. Dock måste en logotyp inte vara avancerad, se 
exempelvis Metallicas eller Stone Temple Pilots som båda är simpla logotyper tillhörande 
populära band. Trots enkelheten vet betraktaren direkt vad logotypen representerar, vilken 
musik de spelar, oavsett om betraktaren är ett fan. När en artist åstadkommit detta har en 
kraftfull varumärkesidentitet utvecklats (Psprint.com, 2016). 
 
2.14 Musikbranschen och konsekvens 
Varumärkning har alltid funnits och bra logotyper för band har funnits i årtionden, till exempel 
AC/DC, Led Zeppelin och The Beatles. I takt med utvecklingen av vår visuella kultur, 
utvecklas även behovet av konsekvent varumärkesarbete i kommunikationen mellan musiker, 
musikälskare och konsumenter. Mängder av band använder visuell identitet och 
varumärkesarbete för att presentera sig själva för världen med en konsekvent estetik som 
engagerar och skapar igenkänning bland fansen. Några gör det bättre än andra - exempelvis The 
XX och Imagine Dragons visar att det hjälper att vara direkt igenkänningsbar (Bond, 2013).  
 
Många artister låter kreativiteten ta över vid skapandet av hemsida, Facebook fan-sida och 
presspaket och glömmer att en av de viktigaste aspekterna för varumärkesarbete är att vara 
konsekvent. Artisten måste veta vad dennes unika varumärkesidentitet är och kunna uttrycka 
det på ett självsäkert, autentiskt och konsekvent sätt för att genom musiken engagera fansen på 
ett meningsfullt sätt och få en lyckad, långvarig karriär (Rogers, 2016). 
 
Idén bakom image och varumärkesarbete handlar om att använda och presentera en 
konsekvent bild utåt, som människor lätt kan associera till och komma ihåg över tid. Logotyp, 
typsnitt, albumtryck, försäljningsprodukter, utseende och den allmänna känslan är alla element i 
den offentliga presentationen och varumärket (McQ, 2011; Cross, 2016). 
 
Musik och artister har alltid definierats av genre och personliga attribut och ett vanligt misstag 
artister gör är att inte bygga sitt varumärke. Inget varumärke är så dåligt som ett förvirrande 
varumärke. Väv gärna in personlighet, attityd, passion och övertygelse. Ju mer personligt 
artistens varumärke är, desto bättre och det behöver inte bara passa genren (New Artist Model, 
2014).  
 
2.15 Teorisammanfattning 
Litteraturstudierna gav kännedom om aspekter som bör tas i beaktning vid skapandet av en 
logotyp, vilka funktioner en logotyp fyller för ett varumärke samt hur den bör kommuniceras 
och utformas för att verka på bästa sätt. Detta lade en grund för designskapandets upplägg och 
mål. 
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3. Metod 
 
För att ta reda på hur en varumärkesidentitet för en artist i musikindustrin kan utformas, 
genomfördes en empirisk fallstudie. Fallstudien riktades mot en uppdragsgivare som 
efterfrågade en designlösning, därför utfördes studien som forskning genom design. Forskning 
genom design kan beskrivas som en undersökning av möjliga villkor för mänskligt skapande 
och kan bestå av både begreppslig och materiell utformning (Designfakulteten.kth.se, 2016). 
 
Designforskningen utfördes i två nivåer där den första bestod av forskning och den andra av 
design. Under den första nivån insamlades information om artisten, konkurrenter, genre och 
målgrupp, medan den andra nivån fokuserade vid design och att sammansätta logotypen med 
hjälp av grafiska element och symboler (Adír, Adír, & Pascu, 2013). 
 
En blandning av en undersökande och kreativ process användes eftersom design som baseras 
helt på forskning blir logisk, men inte visuellt tilltalande (Shaughnessy, 2010). Denna blandning 
var viktig för att artistens logotyp skulle kunna tilltala och attrahera målgruppen. 
 
Designprocessen utgick initialt från mer abstrakta koncept eftersom en design skapades från 
grunden och ingen konkret riktning för designen fanns från början. Designen genomgick sedan 
iterationer efter återkoppling från artisten samt en testgrupp och designarbetet utvecklades 
därmed efterhand till ett mer konkret koncept. En process från abstrakt till konkret genom 
interaktion med studiens deltagare bedrivs typiskt vid kvalitativa studier, eftersom det är svårt 
att definiera den kvalitativa metodens framväxande process och de tänkta faserna kan komma 
att ändras under studiens gång (Creswell, 2009). 
 
3.1 Förstudie 
Innan designprocessens början eftersträvades en djupare kunskap om artisten, varför den 
undersökande ingången i metoden ansågs passande. I förstudien gjordes en kvalitativ intervju 
med artisten för att kartlägga dennes musik, genre och målgrupp. Under intervjun tillfrågades 
artisten om det var okej att artistnamnet nämndes i rapporten, vilket artisten godkände. En 
trendspaning utfördes också för att utforska trender inom genren. Den djupgående kunskapen 
gav både sammanfattning av bakgrund och nulägesrapport om artisten, vilket underlättade det 
fortsatta arbetet med att utforma en logotyp som överensstämde med artistens musik och 
värdeord. 
 
3.2 Designprocessen 
För att underlätta genomförandet och strukturen av designprocessen följdes en metod 
bestående av sex steg: inspirationsfas, identifikationsfas, konceptfas, undersökningsfas, 
definitionsfas, samt kommunikations- och produktionsfas (Aspelund, 2006). Metoden vägleder 
designprocessen hela vägen från inspiration till slutprodukt, varför den ansågs passande för 
denna designforskning som syftade till att skapa en helt ny design.  
 
Modifieringar av den beskrivna metoden gjordes för bättre anpassning till kandidatuppsatsens 
syfte. Enligt Aspelund ska designprocessen inledas med en inspirationsfas som handlar om att 
finna inspiration genom ett aktivt sökande. Identifikationsfasen ska sedan följa, vilken innebär 
att identifiera, lösa problem och ta beslut, samt inse vilka begränsningar designer har att förhålla 
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sig till (Aspelund, 2006). Ordningen på dessa två ändrades eftersom det ansågs mer passande att 
först genomgå identifikationsfasen för att ta reda på begränsningar och ramar genom 
definiering av målgrupp, trender, genre och artistens önskemål. Att först definiera ramarna 
innebar en underlättande begränsning för vilken typ av inspiration som skulle eftersökas i nästa 
fas. Ytterligare en modifiering gjordes av processen då fasen värdering, som inte nämns i 
Aspelunds (2006) metod, lades till mellan definitionsfasen och kommunikations- och 
produktionsfasen. Värderingen lades in däremellan eftersom värderingens resultat kunde 
komma att påverka färdigställandet av designprocessen. 
 
I identifikationsfasen skickades en enkät till artisten för att klargöra vad denne ville förmedla 
med sitt artisteri. Enkäten utformades enligt kvalitativ forskningsmetod och innehöll öppna 
frågor som uppmanade artisten att svara med egna ord (Creswell, 2009). Metoden valdes då det 
gav möjlighet till insamling av spontana, djupgående och personliga svar. 
 
3.3 Värdering 
Värderingen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med övervägande del öppna frågor. 
Metoden innebar möjlighet för respondenterna att svara spontant och med egna ord, samt gav 
möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor till respondenterna (Creswell, 2009). Detta för att 
få fram så mycket av respondenternas tankar och åsikter som möjligt.  
 
Intervjufrågorna skapades med hjälp av en tematisering som hade utgångspunkt i syftet. 
Intervjun utfördes med tre testpersoner innan den riktiga värderingen skedde. Detta gjordes för 
att säkerställa att frågorna formulerats på ett önskvärt sätt som gav relevanta svar som kunde 
analyseras mot syftet. Testintervjuerna gav upphov till omformulering av vissa frågor, medförde 
att några frågor bytte plats, samt att vissa frågor uteslöts som inte ansågs tillräckligt relevanta. 
 
Varje respondent intervjuades enskilt tillsammans med en intervjuare och en antecknare, detta 
för att respondenten inte skulle kunna influeras av någon annans svar. Innan intervjun inleddes 
informerades respondenten om att deltagandet var frivilligt och svaren anonyma. De tillfrågades 
även om det var okej att inspelning gjordes, enbart i syfte för intervjuarna att kunna 
komplettera information om något saknades i anteckningarna. Respondenternas anonymitet var 
viktig ur ett etiskt perspektiv (Creswell, 2009).  
 
3.4 Analys 
Svaren från intervjuerna analyserades genom text och tabeller. Text- och bildanalys används 
vanligtvis vid kvalitativa undersökningar (Creswell, 2009). Detta ansågs underlätta avläsning 
samt ge en tydlig överblick. I analysen användes tematiseringen från intervjufrågorna, som där 
delades in i tio aspekter för att underlätta syftesbesvarandet. Dessa visualiserades i en tabell. Tre 
av kriterierna för varumärkeselement (2.4) användes som utgångspunkt för att kunna bedöma 
vilken av de utvärderade logotyperna som var starkast. Tre av kriterierna valdes att inte tas med 
eftersom de inte ansågs relevanta för syftet. Resultatet av värderingen analyserades även utifrån 
tidigare forskning och teorier.  
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4. Genomförande 
 
I genomförandet visades processen som genomgicks där en grund lades initialt innefattande 
information om artisten samt önskat uttryck för designarbetet att utgå från. Därefter följde 
framtagande av designförslag som genomgick flera urvalsprocesser, modifiering, samt värdering 
av dels artisten och slutligen även av en testgrupp. Resultatet av värderingen tillsammans med 
artistens designval gav en slutlig, föredragen design. 
 
4.1 Förstudie 
Inledningsvis genomfördes en förstudie som resulterade i en problemformulering och mynnade 
ut i syfte och preciserade frågeställningar. I förstudien valdes också artisten för fallstudien. En 
intervju genomfördes även med den valda artisten, med öppna frågor som bland annat kartlade 
artistens musik, genretillhörighet, artistpersonlighet, särskiljningspunkter och önskan om att 
använda en symbol i varumärket. Dessa kriterier skapade en grund för den önskade 
varumärkesidentiteten att formas från. 
 
4.1.1 Genre 
Förstudien visade att artistens musik kunde klassas som folkie, men modern på samma gång. 
Med detta menade artisten att musiken tillhör genren folkmusik, men skapas genom modern 
produktion. 
 
4.1.2 Artistpersonlighet 
Gällande artistpersonlighet beskrev artisten sig själv som en enkel person som inte har ett stort 
ego. Vidare sade han sig vara en öppensinnad person som gillar att träffa nya människor, gärna 
över en drink. Det bästa stället att träffa nya människor ansåg artisten vara på konserter. Han 
uttryckte även en önskan om att ha en oväntad “grej” som artist och sade även att han gillade 
att göra lite oväntade saker i exempelvis intervjusituationer. Artisten menade att utmärkande 
särskiljningspunkter för honom som artist är hans röst och det gitarrfodral han använder som 
trumma. Att definiera artistens personlighet och beskrivning av sig själv ansågs viktigt för att 
genom designen kunna kommunicera artistens essens och kan tillskrivas den första 
grundläggande regeln för att kommunicera ett varumärkes essens, Att veta vem du är , i detta fall i 
syfte att utreda vem artisten är (2.2). 
 
4.1.3 Målgrupp 
Enligt statistik från artistens Facebooksida, är hans målgrupp i form av följare på Facebook 
framförallt unga tjejer 18-24 år. Den sekundära åldersgruppen är 25-34 år. Artisten uttryckte en 
önskan om att nå ut till människor som gillar att gå på konserter, lyssnar på radio, lyssnar på 
musik på väg till skolan, på tunnelbanan och som kanske inte köper musik utan vill lyssna 
gratis. 
 
4.1.4 Trendspaning genre 
Under förstudien genomfördes en undersökning av den genre artisten är verksam inom. 
Undersökningen skedde genom trendspaning av varumärkesidentiteten hos befintliga artister 
inom genren för att ge en bild av marknadssegmentet och vad som kännetecknar genren. 
Trenderna kombinerades i sju olika trend boards, innehållande bilder som visade en 
sammanställning av de generella, visuella trenderna inom genren (figur 1-7). Utmärkande 
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trender för bildspråk kunde delas in i tre grupper: målning/illustration , enkla spontana porträtt  samt 
natur/enkla miljöer (figur 1-3). Gällande kläder och stil sågs även där trender i att uttrycka 
enkelhet och spontanitet. Inget såg ut att vara för uppklätt eller påklistrat, stilen såg bekväm ut, 
som om den vore tagen ur vardagslivet. Generellt sågs användandet av dova, mättade färger 
och låg kontrast på fotografier. 
 

 
Figur 1. Trenboard bildspråk 1 - målning/illustration. Figur 2.  Trendboard bildspråk 2 - enkla, spontana porträtt. 
 

 
Figur 3. Trendboard bildspråk 3 - natur/enkla miljöer. 
 
För logotyp och teckensnitt kunde fyra trender urskiljas (figur 4-7). De fyra riktningarna visade 
linjärer , serifer, script, samt annorlunda . Det tydligaste draget bland linjärerna var att majoriteten 
hade låg teckenhöjd. Flera av dem var även tunga, medan ett par var höga. Gällande seriferna 
sågs några klassiska och några goth-inspirerade. Bland scripterna fanns en trend som påminde 
om något inristat och några som kunde associeras till slarvig handskrift med pensel eller penna. 
De annorlunda  teckensnitten var specialteckensnitt som alla baserades på linjer med en jämn 
tjocklek. Några var inspirerade av runskrift. Logotyperna bestod nästan uteslutande av 
ordmärken, några artister använde symboler sporadiskt.  
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Figur 4. Trend board ordmärke, linjär.       Figur 5. Trend board ordmärke, serif. 

 
 

 

 
Figur 6. Trend board ordmärke, annorlunda.   Figur 7. Trend board ordmärke, skript. 
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Genom att studera de befintliga trenderna inom genren, skapades en uppfattning om vilken typ 
av visuellt språk som förknippas med genren där artisten är verksam. Vetskapen om detta 
underlättade skapandet av önskvärt utseende och önskvärda associationer till den design som 
skulle tas fram till artisten. Det ansågs relevant att det önskvärda utseendet skulle kunna 
härledas till den genre artisten är verksam inom, för att underlätta för betraktaren att associera 
det bildliga språket till rätt typ av musik. Detta eftersom ett varumärke ska representera en 
produkts- eller ett företags image. Varumärkning syftar även till att symbolisera social, 
kommersiell inkludering och ska försäkra om kvalitet och service (2.1). I artistens fall kunde 
detta ses som att logotypen bör representera artistens genre, som en motsvarighet till vilken 
social inkludering, kvalitet och service lyssnaren kan förvänta sig av musiken. Eftersom en 
generell framställning, som förmedlar samma sak oavsett betraktare, är otänkbar (2.11), ansågs 
det underlätta för mottagaren om viss igenkänning till genre kunde förmedlas. 
 
4.2 Identifikationsfas 
 
4.2.1 Trendspaning befintlig identitet 
Initialt studerades artistens befintliga uttryck och visuella språk för att få bättre kunskap om det 
visuella material artisten använde idag, vilket även utgjorde en utgångspunkt för det kommande 
designarbetet. Som en sammanställning av den befintliga grafiska kommunikationen skapades 
ytterligare en trend board. 
 

 
Figur 8. Trend board för befintlig varumärkesidentitet. 
 
Trend boarden visade att det befintliga bildspråket (figur 8) hade dova färger, låg mättnad och 
låg kontrast, något som kunde återses i de trend boards som visade bildspråk (figur 1-3) hos 
andra artister inom genren. De kläder artisten bar på bilderna var en blandning mellan enkel 

21 



 

och spontan stil, med exempelvis en mockajacka och skinnryggsäck och svart “uppklädd” stil 
med kavaj eller en åtsittande jeansskjorta och pullover. Klädstilen visade en inkonsekvens 
mellan det vardagliga och det uppklädda, vilket ansågs ge ett något otydligt intryck och en 
tvetydig uppfattning av artisten. Artistens typsnitt var handskriftsinspirerade och stämde väl 
överens mot trenden Skript (figur 7) som identifierats inom genren. Dock var användandet av 
typsnitt inkonsekvent, då tre olika skript-typsnitt sågs.  
 
Sammantaget stämmer det visuella språket överens med trenderna för genren men 
varumärkesidentiteten uppfattas inkonsekvent då både klädstil och typsnitt varierar, en enhetlig 
och uttalad logotyp saknas, de tre olika teckensnitten används som logotyp och utseendet 
varierar mellan olika medier. Konsekvent exponering kan ses som en nyckelfaktor till skapandet 
och inarbetningen av en grafisk identitet. Detta eftersom konsekvent användning och 
exponering av ett enhetligt utseende leder till att ett varumärke kan manifesteras över tid. 
Vidare är konsekvens en viktig komponent i avgörandet för hur starkt ett varumärke är 
eftersom relationer till ett varumärke är beroende av hur konsekvent ett beteende, utlovande 
eller uppförande är hos ett varumärke (2.2). Inkonsekvens kan därmed försvåra skapande och 
inarbetning av ett varumärke, samt leda till att färre eller svagare relationer skapas, eftersom 
konsumenten kan ha svårt att placera varumärket. Idag är det de potentiella köparna, i artistens 
fall fansen som köper konsertbiljetter och merchandising, som recenserar musik och produkter 
och därigenom skapar ett visst anseende till varumärket (2.1). Därför ansågs det än viktigare att 
artisten skulle använda en enhetlig symbol eller logotyp som representerade hans utseende och 
skapar något som fansen kan relatera till, en samhörighet mellan dem. 
 
4.2.2 Befintlig positionering 
När en trend board definierats placerades den i två positioneringskartor, en för bildspråk (se 
figur 8) och en för teckensnitt (se figur 9). I positioneringskartan för bildspråk visades trend 
boarden i sin helhet, medan utvalda bilder där teckensnittet ingår, visades i positioneringskartan 
för teckensnitt. Positioneringskartorna skapades för att ge en underlättande, tydlig överblick av 
var artistens visuella identitet befann sig i jämförelse med uttrycket hos andra artister inom 
genren. Positionering anses viktigt för att visa en tydlig riktning och inte utge sig för att vara 
allting för alla (2.3). Särskiljande för artistens nuvarande bildspråk var de öppna landskapen och 
förnimmelsen av resa och roadtrip/bilresa. 
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Figur 9. Positioneringskarta för bildspråk, artistens nuvarande bildspråk (i svart ram) positionerad mot andra bildspråkstrender 
inom genren. 
 
I positioneringskartan för bildspråk (se figur 9) placerades de tidigare funna trenderna 
natur/enkla miljöer (bild a), målning/illustration (bild b), samt enkla, spontana porträtt (bild c) 
på de olika axlarna. Ordet “melankoli” lades även till på positioneringskartans fjärde axel, 
eftersom det enligt trendspaningen också var något som generellt ansågs återspegla bildspråket 
inom trenden. 
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Figur 10. Positioneringskarta teckensnitt - artistens nuvarande teckensnitt (i svart ram) positionerad mot andra 
teckensnittstrender inom genren. 
 
På axlarna i positioneringskartan för teckensnitt (figur 10) placerades de fyra funna trenderna 
Annorlunda (bild a), Script (bild b), Linjärer (bild c), samt Serifer (bild d). I jämförelse med 
dessa placerades artistens nuvarande utseende på teckensnitt (se bild med svart ram) nära 
trenden skript. 
 
4.2.3 Varumärkeshistoria och varumärkespersonlighet 
När den befintliga identiteten identifierats och sammanfattats skickades en enkät med öppna 
frågor till artisten (Bilaga 1). Frågorna i enkäten syftade till att ta reda på varumärkeshistoria och 
varumärkespersonlighet. Historien bakom ett varumärke kan ge ytterligare anledningar, utöver 
musiken, för människor att investera känslomässigt och ekonomiskt i ett varumärke. En 
intressant berättelse är något som kan följa med artisten under längre tid och växa och utvecklas 
med denne (2.6). Varumärkespersonlighet är de mänskliga karaktärsdrag eller egenskaper som 
kan kopplas samman med ett varumärke. Varumärkespersonlighet spelar en betydande roll för 
att säkerställa varumärkeslojalitet, öka varumärkeskapital och skapa positiva attityder till 
varumärket. Ett vanligt sätt att mäta varumärkespersonlighet är genom att ställa öppna frågor 
om hur varumärket skulle vara som person om det kom till liv (2.5). Att undersöka 
varumärkespersonlighet och varumärkeshistoria ansågs viktigt för att utformningen av 
logotypen skulle skapa associationer som motsvarande artistens uttryckta personlighet och 

24 



 

historia. Om logotypen skulle skapa dessa önskvärda associationer kan det även bidra till 
skapande av igenkänning på längre sikt. 
 
I enkäten svarade artisten att artistnamnet French Tobacco kom till efter en spelning på en pub 
i Glasgow. Artisten rökte en cigarett efter spelningen då ägaren på skämt sa till honom att han 
borde kalla sig French Tobacco. Det fick honom att skratta och han behöll namnet efter det, då 
han tyckte att det var en bra historia. På frågan om vilka adjektiv som beskriver honom som 
artist berättade han att folk brukar säga att han är ödmjuk. Artisten tillägger även orden genuin 
och bluesy. Vad gäller känslor sade artisten att han med sitt varumärke främst ville framkalla en 
känsla av resande. Han menade att hans musik ska uppmuntra människor att åka på en roadtrip. 
Artisten tyckte också att en originell aspekt var att han befinner sig ensam på scenen med sitt 
gitarrfodral. Han beskrev att idén bakom French Tobacco var “the lonesome wanderer” som 
reser från stad till stad för att spela sin musik. Därmed kunde artisten jämföras med arketypen 
upptäckaren, eftersom dess typiska egenskaper är oberoende, modig och testande av gränser. 
Att koppla ett varumärke till en arketyp underlättar skapandet av igenkänningsfaktor, hjälper 
målgruppen att förstå varumärket och bidrar till att en känslomässig, meningsskapande genväg 
skapas (2.6). Vidare beskrev artisten att om han vore ett djur skulle han vara en vit varg, 
eftersom han ansåg menade att vargen reser ensam under långa perioder och ser väldigt cool ut.  
 
Informationen som framkom efter enkäten ansågs som användbar eftersom det gav en mer 
konkret föreställning av vad som skulle förmedlas genom designen och vilket uttryck den 
kommande designprocessen skulle ha. Bilden av ensamvargen innebar ett förkroppsligande av 
ideal för artisten och dennes varumärke, vilket är önskvärt för att skapa en bra och tydlig 
varumärkesidentitet. Dessutom brukar logotyper som representerar ett idealistiskt tillstånd vara 
enklare att bli exalterade inför (2.5), varför frågorna ansågs viktiga. På frågan vilken färg artisten 
skulle vara, svarade han indianröd och bruten, lite smutsig, vit. När artisten tillfrågades på vilka 
sätt han fann en varumärkesidentitet viktig, menade han att en stark varumärkesidentitet kan 
leda till effektiv identifiering. Den bör vara något som betraktaren kan minnas efter att ha sett 
den en gång. Han menade vidare att han också antog att det skulle vara något människor vill 
identifiera sig med, att de vill vara en del av äventyret. 
 
4.2.4 Sammanfattning identifikationsfas 
Sammanfattningsvis identifierade den första fasen artistens nuvarande varumärkesidentitet, 
vilken överensstämde med de funna trenderna inom genren, samtidigt kunde konstateras att 
varumärkesidentiteten var inkonsekvent. Artistens varumärkeshistoria och 
varumärkespersonlighet kartlades också, vilket gav insikt i vem artisten var, samt vilken historia 
denne ville berätta med sitt artisteri. Därmed ansågs en av de fem grundläggande reglerna för 
att kommunicera ett varumärkes essens uppnådd, Att veta vem du är  (2.2). Vidare beskrivs det 
även som viktigt att göra mycket forskning och lära känna företaget, målgruppen och 
konkurrenterna innan en designer påbörjar logotypdesign (2.8). Detta eftersom logotypen är det 
element i en varumärkesprofil som indikerar ursprung, ägare och associationer och bör därmed 
skapa kommunikation och associationer av relevans för varumärket (2.9). För att möjliggöra 
insamling av tillräckligt mycket bakomliggande information ansågs det  viktigt att lägga tid på 
identifikationsfasen. Därmed kunde nästkommande faser påbörjas i rätt riktning. 
Identifikationsfasen lade en grund för vidare sökning av passande inspiration som kunde 
förmedla artistens varumärkesberättelse och varumärkespersonlighet. 
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4.3 Inspirationsfas 
Inspirationsfasen inleddes med brainstorming där tankar, uttryck och associationer som 
anknöts till artisten skrevs ned. Brainstormingen utfördes för att få fram så många tankar och 
idéer som möjligt, som senare kunde utvecklas till mer specifika förslag på koncept och utvalda 
riktningar för designen. 
 
4.3.1 Brainstorming 
Brainstormingen startade med framtagande av associationer genom två separata 
brainstormingsessioner. De framkomna associationerna analyserades och jämfördes och 
liknande associationer som uppstått sattes tillsammans. Fem teman kunde därefter urskiljas. 
Dessa var initialt resa, nostalgi, visuella associationer och personlighet. I ytterligare en 
renskrivning kunde dessa teman förfinas till resa, nostalgi, personliga egenskaper, frihet och 
visuell stil, för att bäst representera de ord som stod under rubriken. Utifrån valda teman 
utfördes en ny brainstorming där ytterligare associationer skrevs ned. 

 
Resa x2 Polaroid kamera Nöjd med var 

han än befinner 
Oberoende, 
hemmet kan 
vara var som 
helst 

Bleknade färger Självförtroende 

Frihetskänsla Påminner om 
svunna tider 

Tacksam Mjukt ljus Fokus på 
omgivningarna 

Damm 

Äkta Medryckande Lite rock Träffa 
människor 

Cool Roadtrip 

Genuin Lätt att knyta 
kontakter 

Slarvigt Natur Öppensinnad Vintage kläder 

Känns inte 
speciellt 
Frankrike 

Experimenteran
de 

Careless, det blir 
som det blir 
känsla 

Landet Mystisk Skinn/läder 

Kärlek till 
musiken 

Lätt att tycka om 
musiken, lätt att 
ta till sig 

Gröntonade 
fotografier från 
svunna tider 

Sepia-filter Landskap Van/Caravan 

Akustisk gitarr “Rougher” look Munspel Nostalgi   

Tabell 1. Sammanställning av brainstorming. 
 

Resa 

Akustisk gitarr Gitarrfodral Resväska “Det blir som 
det blir”-känsla 

Countryside Solglasögon 

Roadtrip Munspel CD-skivor Oberoende Utomhusmiljö Avslappnat 

Caravan Polaroidkamera Tar dagen som 
den kommer 

“Home is where 
the heart is” 

Öppen eld Knäpper en öl 

Enkelt Spontant Öppna vyer Landsbygd   

Tabell 2. Associationer till tema resa.  
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Nostalgi 

Vintage kläder Resminnen Gammal bil Vinylskivor Vintage väska Musik 

Tänka tillbaka 
på minnen 

Minnen Foton Gammal 
tobaksask 

Tillsammans 
med vänner 

Engångs- 
kamera 

Ögonblicksbild Bleknade färger Likt ett 
gammalt 
fotografi 

   

Tabell 3. Associationer till tema nostalgi. 
 

Personliga egenskaper 

Genuin Äkta Öppensinnad Integritet God självkänsla Spontan 

Tabell 4. Associationer till tema egenskaper. 
 

Frihet 

Detta tema tillskrevs inga ytterligare associationer då ordet i sig ansågs såpass starkt med 
många inneboende meningar, att det inte behövde ytterligare beskrivningar och 
associationer. 

Tabell 5. Tema resa. 
 

Visuell stil 

Jeans Solglasögon Slarvigt Läder Manchester Flanell 

Mjukt ljus Låg kontrast     

Tabell 6. Associationer till tema utseende. 
 
4.3.2 Moodboards 
Efter brainstormingsessionerna skapades två moodboards, en för bildspråk och en för 
utformning av symbol. Moodboardsen användes för att genom bilder sammanställa och 
visualisera associationerna från brainstormingen och den känsla som eftersträvades med 
designen. 
 
Moodboarden för bildspråk (figur 11) var tänkt att förmedla känslan av musikern med gitarren 
som reser från plats till plats, med en livsstil likt en indie eller bohem som har fötterna på 
jorden. I moodboarden ses bilden, gitarren och det enkla och spontana umgänget med vänner 
längs med vägen. Där finns minnena som skapas och sparas i polaroidbilder, tillsammans med 
de dammiga vägarna och de mjukt blå himlarna. Där finns också sovmorgnar efter en helgs 
roadtrip. Fem förslag på färger valdes även, som skulle kunna användas i artistens profil. Dessa 
var en rostiga orange, en brun träfärg, en mossgrön, en bourgogneröd och en dammig blå. 
Varje färg kan återfinnas i bilderna eftersom paletten och bildspråket alltid ska gå hand i hand. 
Nyckelord för moodboarden var frihet och spontanitet, baserat på ovanstående 
associationstabeller. 
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Figur 11. Moodboard bildspråk. 
 
Genom moodboarden för symbolspråk (figur 12) visades förslag för inriktningar för logotypen 
där ett alternativ kunde vara att använda en existerande symbol med inneboende mening som 
kunde passa French Tobacco. Denna var tänkt att kunna användas som ett starkt visuellt 
element, likt artisten Fauves “ej lika med” tecken, vilket nämnts av artisten som ett bra exempel 
på symbol. En symbol med ett inneboende budskap i linje med free spirit, the traveler, gemenskap 
eller liknande eftersträvades. Exempelvis fanns symboler med betydelsen express (uttrycka) och 
explore (utforska). Dessa inneboende meningar ansågs konnotera till att artisten önskade 
uttrycka något med sin musik, samt dra kopplingar till den ensamma, resanden som utforskar 
världen. Vid beskrivning av moodboarden och dess baktankar nämndes också att en riktning 
kunde vara att skapa ett monogram av artistens initialer F och T. Nyckelord för moodboarden 
var enkelhet, tidlöshet och att symbolen ska vara “stark i sig själv”. 
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Figur 12. Moodboard symbolspråk. 
 
Moodboardsen skickades med tillhörande beskrivningar till artisten för att ta reda på om de 
överensstämde med dennes önskade uttryck. Återkopplingen var positiv och artisten uttryckte 
att moodboarden var perfekt. I och med den positiva feedbacken beslutades att omarbetning 
eller förfining av moodboardsen inte var nödvändigt. De framtagna moodboardsen utgjorde 
sedan en visuell referensgrund för det fortsatta designarbetet. 
 
4.3.3 Värdeord 
Utifrån brainstormingens resultat och riktningar valdes tre förslag på värdeord vilka var 
resande, nostalgi och frihet, eftersom de ansågs beskriva artistens musik, historia och 
personlighet. Värdeorden stämdes av med artisten, som önskade byta ut ordet nostalgi till hopp. 
Detta accepterades och värdeorden resande, hopp och frihet bestämdes. Värdeorden 
motsvarade artistens kärnvärden och framtagandet av dem ansågs viktigt för att förtydliga den 
bild och känsla artisten ville förmedla, vilket senare skulle kunna leda till att rätt associationer 
och budskap förmedlas genom logotypen. Logotypers syfte är att visuellt förmedla vad ett 
varumärke är och symboliserar, samt för att utgöra fokuspunkt vid etablering av 
kommunikation, genom överförandet av varumärkets kärnvärden till konsumenterna (2.8), 
varför framtagandet av värdeorden ansågs viktigt. Formgivare kan benämnas som moderna 
talare, dock ofta omedvetna om de retoriska tekniker de tillämpar vid skapandet av en logotyp 
(2.8). Med vetskap om detta önskades en medvetenhet om artistens värdeord för att på bästa 
sätt kunna kommunicera dennes budskap genom logotypen. 
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4.3.4 Sammanfattning inspirationsfas 
Inspirationsfasen resulterade i associationer till artisten, vilka ledde till formandet av nyckelord 
och moodboards som visualiserade den känsla som logotypen skulle förmedla. Detta 
resulterade i sin tur i framtagandet av artistens värdeord. Att använda värdeord som 
utgångspunkt underlättade inför den kommande konceptfasen, eftersom de sammanfattade vad 
artistens logotyp skulle förmedla. Det var även fördelaktigt att värdeorden syftade till abstrakta 
associationer eftersom det är i dessa mjukare värden som styrkan i ett varumärke finns, där 
användarna tillskriver produkten känslor, personlighetsattribut och produktfördelar (2.11). 
 
4.4 Konceptfas 
Utifrån den tidigare kartläggningen och inspirationsinsamlingen skapades ett stort antal enkla, 
odetaljerade skisser som snabbt kunde representera en idé, så kallade thumbnailskisser (Bilaga 
2). Denna skissering utfördes för att få ner så många tankar och idéer som möjligt på papper. 
Skisserna indelades därefter i teman där de mest lovande utvaldes. De teman för koncept som 
uppkom innefattande nedanstående idéer (tabell 6). 

 
Djur Himlavalvet Resa Övrigt Abstrakt 

Fågel Stjärna Kompass Symbolerna för luft, 
vind, vatten 

Abstrakta former 
baserade på cirklar, 
trianglar och dylikt. 

Varg Måne Roder Pilar  

Apa Sol/soluppgång Karta Öga  

 Stjärnbilder  En hand  

   Träd/palm/böad  

   Gitarrfodral  

Tabell 7. Tematisering av skisser. 
 
Utifrån thumbnailskisserna och tematiseringen kunde författarna direkt utesluta några av 
inriktningarna. De skissförslag som uteslöts är genomstrukna i tabellen ovan. Urvalet baserades 
på grad av överensstämmelse eller associationsledning till värdeord och moodboards, samt 
detaljnivå och kontrast. Detta med anledning av att logotyper som är naturliga för ändamålet 
och delvis detaljerade anses ha hög igenkänningsfaktor (2.9), samt att arbete med kontrast 
bidrar till särskiljning och gör ett varumärke starkare (2.3). De kvarvarande, utvalda skisserna 
utforskades och testades sedan vidare genom än mer detaljerade skisser.  
 
4.4.1 Inspiration board 
Under konceptfasen studerades även olika teckensystem och kulturella användningar av 
symboler. Glyfer, stjärntecken, tatueringar, runor, alkemistiska tecken, mönster och symboler 
från den amerikanska urbefolkningen och aboriginer, norse-symboler var några teckensystem 
som studerades. De olika tecknens betydelser utforskades eftersom ett uttryckt önskemål från 
artisten var att det visuella materialet skulle kunna kopplas till en historia och ha en inneboende 
mening, vilket tidigare nämndes i inspirationsfasen. För att sammanställa de tecken som varit 
mest inspirerande och vilka kunde leda till fortsatt inspiration av de mer detaljerade skisserna, 
skapades en inspiration board (figur 13). Inspiration boarden fokuserade på inspirerande tecken 
som upptäckts under studiet av teckensystemen och gav mer direkt, konkret inspiration jämfört 
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med moodboardsen, som uttryckte vilken känsla logotypen skulle förmedla. Inspiration 
boarden gav en överblick av de teckensystem, teman och inriktningar för tecken som studerats 
och kunde ses som en mer detaljerad och konkret utveckling av den tidigare 
symbol-moodboarden. 
 

 
Figur 13. Inspiration board. 
 
4.4.2 Sammanfattning konceptfas 
Konceptfasen fokuserade på tidiga skisser, thumbnailskisser, som blev ett nästa steg efter 
brainstormingen, där dess idéer konkretiserades och testades. Konkretiseringen gav insikt i vilka 
koncept som var hållbara och hade potential att utvecklas ytterligare. Genom en inspiration 
board sammanställdes de tecken som studerats och som hade en inneboende mening som 
överensstämde med artistens värdeord. Inspiration boarden användes sedan som direkt 
inspiration för framtagandet av mer detaljerade skisser. 
 
4.5 Undersökningsfas 
I undersökningsfasen önskades en iterativ process med en nära och frekvent kontakt med 
artisten för att ta designarbetet framåt. De detaljerade skisserna från konceptfasen togs vidare in 
i undersökningsfasen, där digital skissning inleddes. Det digitala arbetet underlättade variation 
av skisserna, vilket medförde att många nya skisser kom fram i denna fas i form av varianter på 
de skisser som överförts från konceptfasen. Designen fokuserades till att endast ta fram 
symboler, utan textelement eftersom en symbol ansågs mycket viktig för artisen enligt tidigare 
framkommen information. 
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4.5.1 Digitala skisser 
Den digitala skissningen utgick från thumbnailskisserna och inspirationsboarden, med fokus på 
att kommunicera artistens värdeord genom att bland annat implementera redan befintliga 
tecken med överenskomna betydelser. Dessa modifierades för att få ett mer unikt utseende. 
Även många abstrakta förslag utvecklades för att tecknet inte skulle refereras till något annat än 
artisten. Där försökte värdeorden förmedlas genom känsla vid betraktande av symbolen. Vidare 
utvecklades även mer konkreta symboler som kunde anses ha inneboende mening och 
betydelse genom koppling till olika metaforer. Exempelvis skapades tecken föreställande olika 
fåglar, som kunde kopplas till nyckelordet frihet och uttrycket “fri som en fågel”. När 
skisseringen började kännas mättad, startade ytterligare en urvalsprocess av de nu något mer 
detaljerade skisserna. För samtliga digitala skisser, se Bilaga 3. 
 
4.5.2 Urval 1 
För att underlätta urvalsprocessen skapades en tabell (tabell 7) med viktiga egenskaper för stark 
varumärkesidentitet och starka varumärkeselement enligt teorierna (2).  
 
Viktiga egenskaper för stark varumärkesidentitet och starka varumärkeselement 

Hur bör en logotyp utformas: Hur bör en varumärkesidentitet 
utformas: 

Hur bör tekniska utformningsaspekter 
värderas: 

Kontrast Särskiljande Reproducerbar med linjer i vilken 
vald teknik som helst 

Tydlighet Karaktär Ska alltid kunna reproduceras i svart 
och vitt 

Relevans Identifierande Ska kunna modifieras i enlighet med 
nuvarande trender 

Unika egenskaper Lätt att komma ihåg och känna 
igen 

Ska kunna appliceras på olika ytor 
genom olika tryckmetoder 

Säkra element är geometriska former 
som kvadrat, cirkel, eller triangel i 
kombination med företagsnamn 

Skapar associationer  

Överför kärnvärden till konsumenter Enhetlighet  

Dynamisk Innehåller tydlig logotyp, namn, 
symboler, färg, form 

 

Namn skrivet i logotypen är 
fördelaktigt för att locka nya kunder 

Kopplat till arketyp  

Något detaljerad Historieberättande  

Bilder uppfattas snabbare än ord   

Igenkänningsfaktor   

Formen ska motsvara den typiska 
form som konsumenterna förknippar 
objektet med 

  

Autentisk   

Samhörighet   
Tabell 8. Urvalstabell med utgångspunkt i teoretiskt ramverk. 
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Skisserna utvärderades mot dessa egenskaper i det första urvalet i undersökningsfasens. En 
egenskap som lades vikt vid var kontrast, då kontrast skapar särskiljning och kan hinta om en 
djupare, inneboende mening. Vid bedömning av kontrast användes även positioneringskartan 
och trendboardsen för att se vilka av skisserna som var särskiljande från de övriga artisterna 
inom genren. Detta eftersom varumärkesidentiteter som använder kontrast väl sticker ut 
baserat på hur de ser ut och känns gentemot resten av marknaden (2.2). 
 
De valda skissförslagen diskuterades sedan internt för att se till att de även representerade 
artistens musik och värdeord, vilket var viktigt eftersom logotypen ses som en identitet som ska 
spegla ett företags attityder och värden (2.8). Baserat på anpassning till musik och värdeord 
gjordes sedan ett andra urval. Kvarvarande förslag skickades till en testgrupp för fler åsikter. 
Testgruppen fick då lyssna på artistens musik och välja ut de skisser de ansåg representera 
musiken bäst. Testgruppen kontaktades för att få återkoppling från utomstående som inte varit 
med under processens gång. Därefter föll ytterligare några förslag bort, som ingen i testgruppen 
valt som passande. Detta var viktigt för att få ner antalet skissförslag som skulle skickas till 
artisten. De kvarvarande symbolförslagen (se figur 14) skickades sedan till artisten. Artisten 
uppmanades att återkoppla tankar kring förslagen och om han fann någon eller några 
inriktningar eller element som ansågs mer intressanta att vidareutveckla. 
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Figur 14. Symbolförslag skickade till artisten. 
 
Feedback skedde genom videosamtal. Artistens svarade att han tyckte om förslagen generellt. 
Han tyckte minst om de som föreställde varg eller björn och mest om de som var abstrakta. 
Han nämnde att han gillade symbol nummer två (figur 14) men att de abstrakta “F&T” som 
kan utläsas där var för subtila för att fansen skulle förstå. Artisten gillade även nummer fyra och 
elva, men förklarade inte mer ingående vad som var bra med dessa. Han uttryckte även att han 
gillade nummer 5 för att den byggde på bokstäverna F & T men att den kunde modifieras så att 
den skulle inge en mer handskriven känsla. Han nämnde också att han gillade nummer 13. I 
övrigt svarade han att han gärna ville ha något som såg ut som en stämpel och nämnde även det 
handskrivna uttrycket som ett önskemål. Ytterligare ett förslag var att skapa mer 
sammankoppling mellan triangeln i nummer 13 och bokstäverna F&T i nummer 5. Efter urval 
ett valdes att arbeta vidare med konceptförslag i stil med symbol nummer två, fyra, elva och 
tretton. 
 
4.5.3 Urval 2 
Utifrån feedback fortsatte skissarbete med fokus på att utforma logotyper med både symbol 
och text, samt logotyper bestående av endast text eftersom en av de tre logotyper som skulle 
utvärderas skulle vara enbart textbaserad.  
 
När symbol och teckensnitt utformades och valdes, togs i noga beaktning att dessa två element 
skulle stämma väl överens och förmedla samma känsla, för att en enhetlig logotyp skulle skapas. 
Exempelvis tillades ett avskavt utseende på ett teckensnitt, för att det skulle inge samma känsla 
som symbolen (figur 15 F). Förutom det enhetliga helhetsskapandet, ansågs denna 
överensstämmelse även viktig eftersom det kan ha en undermedveten effekt gällande attityd till 
varumärket och är även viktigt för skapandet av särskiljande varumärken (2.10). 
Överensstämmande element kan också öka det emotionella engagemanget (2.8). Vidare 
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utvecklades även den textuella logotypens teckensnitt (figur 15 D) efter teorins beskrivning av 
ett behagligt och naturligt teckensnitt och utformades därmed som aktivt, lutande och med 
böjda former (2.10). Eftersom en textbaserad symbol kan anses fördelaktig för ett varumärke 
som ska etableras på marknaden, ansågs det intressant att utforma en sådan för att värdera 
gentemot symbolbaserade logotyper (2.8). 
 
Då det tagit längre tid än planerat att få feedback från artisten på de första förslagen, skickades i 
detta stadie både kombinerade logotyper och textbaserade logotyper för artisten att utvärdera 
(figur 15 A-H). Denna gång lades logotyperna mot en bakgrund för att skapa helhet, så att 
artisten skulle få en känsla av hur de skulle göra sig i ett sammanhang. Ytterligare anledning till 
att logotyperna skickades i ett sammanhang denna gång var att det uppfattades som att artisten 
inte förstått att enbart symboler skickades förra gången, symboler som skulle arbetas vidare 
med och där textelement var tänkta att adderas och utvärderas senare. Därför ansågs det säkrare 
att denna gång skicka mer färdigställda symboler i en kontext, så att färre missuppfattningar 
skulle kunna ske.  
 

 
15 A.                                                            15 B. 

 
15 C.    15 D. 
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15 E.     15 F. 

 

 
15 G. 15 H. 
Figur 15 A-H. Logotypförslag (1) skickade till artisten. 
 
Nästa kontakt med artisten skedde via videosamtal, där hans första reaktion var mycket positiv. 
Av dessa logotypförslag ombads artisten att välja tre favoriter som sedan kunde arbetas vidare 
med. Artisten kunde inte välja enbart tre, utan uttryckte att han tyckte om logotyp 15 A, 15 B, 
15 D samt 15 F. Därefter ombads han att kommentera och argumentera för dessa val. Logotyp 
15 A tyckte han bäst om i den version som låg mot bilden där bokstäverna var skrivna med 
pensel. Logotyp 15 B tyckte han om då han drog parallellen till “crossing roads” som han 
kopplade till sin varumärkeshistoria och han gillade även att den var unik och inte påminde om 
något han sett förut. Logotyp 15 D tyckte han också bäst om den version som låg mot bilden. 
Fortsatt önskade han se bokstäverna från logotyp 15 A i cirkeln från logotyp 15 D. Logotyp 15 
F tyckte han allra bäst om. Han gillade det lite nötta och symboliken i att linjerna som utgör 
trianglarna kunde stå för vägarna han reser på och punkterna kan stå för människorna han 
möter på sina resor. 
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4.5.4 Sammanfattning undersökningsfas 
I undersökningsfasen togs ett flertal designbeslut baserat på teori, en testgrupp samt artistens 
åsikter. De fyra logotypförslag som valdes efter Urval 2 kunde sedan tas vidare till 
definitionsfasen. 

 
4.6 Definitionsfas 
Definitionsfasen inleddes med detaljarbete av de fyra logotyperna inför ett tredje urval där två 
logotyper skulle väljas ut inför värdering. I denna fas lades även en tredje logotyp till inför 
värderingen.  
 
4.6.1 Urval 3 
De fyra valda logotyperna modifierades efter artistens önskemål och skickades sedan tillbaka 
igen för ny återkoppling (se figur 16 A-D). I detta skede visades även hur de olika logotyperna 
kunde brytas upp i symbol för sig och text för sig. Av de fyra logotyper som skickades, ombads 
artisten att välja den han tyckte mest om och den han tyckte minst om, samt motivera varför. 
Denna gång skedde kommunikationen via chatt. 
 
För att beskriva tanken bakom varje logotyp, samt framhäva dess olika egenskaper och 
möjligheter till variation, skickades följande text tillsammans med logotyperna: Den första 
symbolen är väldigt stark i sig själv och har många varierade användningsområden. Den 
fungerar bra både som signatursymbol och som en hel logotyp innehållande både symbol och 
text och till och med som en tatuering. De två trianglarna kan ses som en symbol för 
förbindelse eftersom formerna förenas, såväl som en metafor för vägar och att ta nya svängar 
längs med vägen, med prickarna som symboliserar stopp eller människor på vägen. Den andra 
symbolen är en unik sorts symbol med de “korsande vägarna”. Den fungerar bra både med och 
utan text. Den tredje symbolen är gjord med penseldrag, vilket ger ett personligt intryck. 
Bokstäverna “FT” kan utgöra en symbol och användas separat. Den fjärde symbolen har god 
läsbarhet och synlighet. Historien bakom den kan vara något mer otydlig än de andra 
logotyperna. Denna logotyp är ganska beroende av att alla element behålls i sin nuvarande 
form, jämfört med de andra som är mer flexibla. Den triangulära formen kan dock ses som en 
ständigt skiftande form där nya svängar tas, precis som nya svängar tas under en roadtrip och 
strålarna kan ses som musik som sprids till världen. 

 

 
16 A. 16 B. 
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16 C. 16 D.  
Figur 16 A-D. Logotypförslag (2) skickade till artisten. 
 
4.6.2 Urval 4 
Artistens urval denna gång resulterade i att logotyp 16 A samt 16 C valdes som favoriter, han 
kunde inte välja en favorit av dessa två. Den han minst gillade var logotyp 16 B. Gällande 
logotyp 16 A gillade artisten det faktum att den är lätt att känna igen och lite mystisk. Om han 
skulle vara tvungen att hitta något negativt med den så skulle det vara att han menar att det 
finns många logotyper med trianglar just nu. Han gillade även logotyp 16 B och idén med de 
korsande vägarna, men var rädd att den skulle vara svår att förstå. Logotyp 16 C gillade han 
verkligen och hade inga andra kommentarer om den. Angående logotyp 16 D uttryckte artisten 
att han gillade den mer ju mer han tittade på den och såg hur triangel blir till en pyramid och att 
de två bokstäverna smälte bra in med logotypen. Om han skulle hitta något negativt om logotyp 
16 D vore det att den kan bära för mycket information och har lägre igenkänning. 

 

  
Figur 17. Artistens valda favoriter. 
 
I definitionsfasen skulle de två logotyper artisten tyckte bäst om testas genom värdering. Beslut 
togs även om att ytterligare ett logotypförslag skulle adderas till värderingen, en logotyp 
innehållande en föreställande symbol. Detta för att kunna testa enligt arbetsfrågorna, det vill 
säga en textbaserad logotyp och en symbolbaserad logotyp, samt för att ta reda på den del av 
syftet som uttrycker hur en logotyp för en musikartist kan utformas. Därmed ansågs intressant 
att utvärdera olika typer av logotyper, eftersom attityden mot en logotyp skiljer sig stort 
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beroende på typ av logotyp (2.9). Genom litteraturstudier (2) framkom även att olika typer av 
symboler har olika funktioner och skapar därmed olika effekt. Därför beslutades att utforma 
både en abstrakt och en föreställande symbol och jämföra dessa mot varandra och den 
textbaserade symbolen i utvärderingen. Medvetenhet fanns om att majoriteten av logotyperna 
nu i värderingen skulle komma att bli symbolbaserade, vilket ansågs relevant eftersom artisten 
tidigt uttryckt en önskan om just en symbol som kunde knytas till honom. 
 
Logotyp 16 A (figur 16 A) valdes som den abstrakta symbolbaserade logotypen och ansågs inte 
behöva någon modifikation. Logotyp 16 C (se figur 16 C) valdes som den textbaserade 
logotypen och genomgick en mindre modifiering i form av detaljarbete. Efter detta urval kunde 
anses att ytterligare en av de fem grundläggande reglerna för att kommunicera ett varumärke, 
Visa vem du är , var på god väg att uppfyllas (2.2). Dock kunde det inte anses helt uppnått ännu 
då artisten inte valt någon slutlig logotyp. 
 
4.6.3 Föreställande logotyp 
Då artistens senare urval och favoriter inte innefattade någon logotyp med en föreställande 
symbol, gjordes en återblick i några av de tidigare skisserna, varefter en av fåglarna från de 
tidigare skisserna valdes. Valet av fågeln baserades dels på vad testpersoner sagt inför det första 
urvalet i undersökningsfasen. Där framkom att flera respondenter ansett fågeln som passande 
för artisten och dennes musik. Eftersom två fåglar fanns i de tidigare skisserna och 
testpersonerna inte alltid specificerat vilken av de två som föredrogs, togs förslag fram på hur 
de båda fåglarna kunde se ut som kompletta logotyper. Fåglarna modifierades enligt artistens 
tidigare önskemål om ett stämpelliknande element och omslöts därför av cirkelelement som 
skulle påminna om detta. Artistens namn lades också till och skrevs i samma teckensnitt som 
använts i logotypen i figur 13B, eftersom den logotypen varit populär hos artisten och för att de 
olika logotyperna som värderades skulle ha olika teckensnitt. De två logotyperna innehållande 
fåglar skickades därefter till ytterligare ett par personer för att utvärdera vilken av dem som 
ansågs passa bäst till artisten och dennes musik. Detta resulterade i att tre logotyper fanns att 
basera värderingen på. 
 
Följande logotyper blev de tre slutliga förslag som skulle testas i den kommande värderingen 
(figur 18). 

 
Figur 18. Logotyper som testades i värderingen. 
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4.6.4 Sammanfattning definitionsfas 
Definitionsfasen resulterade i en tydlig uppfattning om artistens föredragna logotypförslag och 
gjorde det möjligt att ta de två vidare för värdering, med viss modifiering. En tredje logotyp 
kunde anpassas och adderas till värderingen så att tre olika typer av logotyp kunde tas vidare till 
värderingen.  

 
4.7 Värdering 
Värderingen av logotyperna skedde genom individuella intervjuer med 15 musikintresserade 
personer. Dessa personer behövde inte ha ett specifikt intresse för artistens genre då logotypen 
skulle kunna kopplas till artistens genre och musik oavsett mottagarens bakgrund och 
förkunskap. En kraftfull varumärkesidentitet ska kunna förmedla representation och musik 
oavsett om betraktaren är intresserad av den specifika artisten (2.13). Alla respondenter befann 
sig inom artistens målgrupp vad gäller ålder eftersom det ansågs viktigt att undersöka just denna 
grupps associationer eftersom det är den åldersgruppen som kommer lyssna. Hade en annan 
åldersgrupp intervjuats hade troligen andra associationer uppkommit vilka inte hade varit lika 
relevanta. Representation av målgruppen vad gäller kön motsvarades då ca två tredjedelar var 
kvinnor. 
 
4.7.1 Förberedelse 
Innan värderingen förbereddes hur logotypen skulle visas under intervjuerna för att framställas 
på bästa sätt. Logotypen placerades på en grå/beige bakgrund med en textur som påminde om 
betong (figur 19). Detta med anledning av den bakgrunden ansågs neutral, men ändå ingav en 
känsla som kunde representera artisten. Bakgrundsfärgen valdes för att artisten nämnt att en av 
de färger han ansåg representera French Tobacco var en smutsig vit, det fanns också bruna 
nyanser i moodboarden. Till en början övervägdes att använda en bild som bakgrund för 
omslaget, men detta valdes bort eftersom det ansågs kunna påverka respondenternas tankar och 
associationer för mycket. Den slutliga bilden som användes vid värderingen visade logotyperna 
i två versioner på en och samma bild, placerade bredvid varandra. Den ena versionen visade 
enbart logotypen i svart mot en vit bakgrund, medan den andra versionen visade hur logotypen 
hade kunnat se ut på ett albumomslag för en vinylskiva. Valet att placera logotypen på ett 
albumomslag gjordes med anledning av att det tidigare uppfattats som fördelaktigt att sätta 
logotypen i ett sammanhang, för att skapa en tydligare bild av hur den kan fungera i sin 
naturliga miljö.  
 
4.7.2 Intervjuer 
Innan intervjun startade fick respondenten information om intervjuns etiska aspekter såsom att 
deltagandet var anonymt och vad intervjusvaren skulle komma att användas till. Respondenten 
fick svara på frågor ställda av en intervjuare som satt bredvid respondenten. Intervjuaren 
klickade fram bilderna på en skärm samt ansvarade för att spela upp musiken. Musiken som 
spelades var låten Mexico och respondenten fick höra låten från början, varefter den stoppades 
efter första refrängen. En antecknare skrev ned alla svar under intervjun och var inte inblandad 
i att ställa frågor, men kunde påminna om intervjuaren missat eller hoppat över en fråga. Under 
intervjun fick respondenten titta på de tre olika logotypförslagen, först separat och senare 
tillsammans. I intervjuerna undersöktes tankar, känslor och associationer till logotypen för att 
testa de varumärkesbyggande förmågorna (2.4). Även igenkänning och hågkomst, anpassning 
till musikbranschen och till artistens musik respektive värdeord undersöktes, för att 
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sammantaget kunna besvara syftet. Slutligen undersöktes respondenternas syn på 
musikbranschens användning av logotyper (se intervjufrågor i Bilaga 4). Bilderna i figur 19 
nedan visar hur bilderna som visades under värderingen såg ut.  
 

 

 
Figur 19. Bilder värdering, logotyp 1, logotyp 2, logotyp 3, samtliga logotyper.  
 
Efter intervjuerna tolkades och sammanställdes intervjusvaren. Sammanställningen utfördes 
skriftligt och genomgick flera iterationer där svaren tematiserades och konkretiserades. Därmed 
mynnade sammanställningen efterhand ut i en sammanfattning av vad som var det viktigaste 
för studien.  
 
4.7.3 Sammanfattning värdering 
Den logotyp som utifrån respondenternas svar visade sig uppnå flest aspekter och kriterier som 
motsvarade syftet var logotyp 1. I och med respondenternas enhighet togs logotyp 1 vidare till 
kommunikations- och produktionsfasen.  
 
4.8 Kommunikations- och produktionsfas 
Logotyp 1 ansågs inte behöva några modifikationer då inga enhetliga förslag på förbättring 
framkommit under värderingen. Exempel på hur kommunikation för artisten och dennes 
logotyp skulle kunna se ut togs fram, vilka kan ses nedan (figur 20-21). 
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Figur 20. Exempel på kommunikation, affisch. Foto av Théo Gosselin. 
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Figur 21. Exempel på kommunikation, albumomslag. Foto av Théo Gosselin. 
 
För att skapa en tydligare uppfattning om hur logotypen skulle kunna användas utformades två 
exempel på kommunikation. Förtydligande av användningsområden för logotypen ansågs 
viktigt eftersom logotypen och dess tillhörande element kan sägas forma ett program där 
uppfattningen som skapas av bilden och programmet skapar den visuella känslan för ett 
varumärke (2.8) Bilden som används är ett exempel på bildspråk och är inte en bild på artisten i 
fråga. Bilden valdes med utgångspunkt i det önskade uttryck för bildspråk som artisten uttryckt 
under tidigare kontakt. Artisten specificerade att fotografen Théo Gosselin fångade den känsla 
artisten önskade förmedla med sin musik/sitt bildspråk. 
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5. Analys 
 
5.1 Logotyp 1 
De vanligaste associationerna till logotyp 1 var modern, enkel och lugn. Tre respondenter 
uttryckte att den var unik, vilket visar att den kan skapa varumärkesmedvetenhet (2.4). 
Eftersom nära hälften av alla respondenter kommenterade de geometriska formerna, kan de 
anses som en identifierbar igenkänningsfaktor hos logotyp 1 (2.8). Logotypen förmedlar 
artistens varumärkespersonlighet i viss mån eftersom ordet genuin nämns som en association av 
flera respondenter. En risk med en abstrakt logotyp är att konsumenterna kan ha svårt att förstå 
vad den menar representera, utan att omfattande marknadsföring görs (2.9). I detta fall trodde 
många av respondenterna att logotypen kunde ha ett inneboende budskap, vilket tydde på att 
det skulle gå bra att arbeta in de tre värdeorden och varumärkeshistorien i logotypen. Detta 
visade att den uppnått kriteriet Meningsfullhet för varumärkeselement (2.4). Alla ansåg den passa 
för musikbranschen och de genrer den förknippades med var indie, indierock, rock och 
country. Detta motsvarade i hög grad den verkliga genren modern folkrock, som är nära 
besläktad med indierock och indiefolk-musik. Associationerna till rätt genre visade också att 
respondenterna till viss del uppfattat vad logotypen menade att representera, trots dess 
abstraktionsgrad (2.9).  
 
Logotyp 1 föredrogs när respondenterna gick på känsla, innan de hört musiken och värdeorden. 
Detta visar att den uppnått kriteriet Älskvärdhet för varumärkeselement (2.4). Logotyp 1 kan 
anses ha uppnått relativt hög kodbar stimuli eftersom respondenterna uttryckte samstämmig 
mening om den på flera plan (2.11). Logotyp 1 skapade också associationer till ord som snygg, 
nice och fin, vilket påvisade attraktivitet och positiv attityd (2.9), samt skapar positiva 
känslomässiga associationer (2.11). 
 
Vidare associerade några respondenter logotyp 1 med rörelse och dynamik, vilket kan anses 
positivt eftersom det kan förbättra attityd och engagemang till varumärket (2.8). Majoriteten 
ansåg att den inte behövde modifieras. Logotyp 1 ansågs mest överensstämmande med musiken 
och ansågs också bäst överensstämma med både musik och värdeord kombinerat. Logotypen 
ansågs ha stark igenkänningsskapande förmåga eftersom nästan alla respondenter trodde att de 
skulle känna igen logotypen om de såg den igen. Hälften av deltagarna trodde att de skulle 
kunna komma att tänka på logotypen om de hörde musiken igen, vilket tyder på hågkomst. En 
stark igenkänning och hågkomst visar på Minnesvärdhet, (2.4) vilket kan anses relativt uppnått för 
logotyp 1. Ett varumärkeselement som ger antydan till, eller antaganden om värderade 
associationer, anses bidra positivt till varumärkesvärde (2.4). Detta kan anses uppnått för 
logotyp 1 eftersom den associerades till rätt genre, vilket är önskvärt. 
 
5.2 Logotyp 2 
De vanligaste associationerna var enkel, handskriven, personlig. Logotyp 2 skapade en del 
associationer till ord som intetsägande och tråkig vilket nämndes av flertalet respondenter. 
Detta betyder att den inte skapat de positiva känslomässiga associationer som anses viktiga 
(2.11). 
 
Nästan alla ansåg att den passade för musikbranschen. Dock nämndes olika genrer av alla 
intervjudeltagare, vilket visade att logotypen gav ett splittrat intryck. I övrigt nämndes även 
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många blandade och motsägelsefulla associationer såsom kall, intetsägande och grå, jämfört 
med sommar, sol och strand. Motsättningen i associationerna kan ha påverkats av vilken genre 
respondenterna vanligtvis lyssnade på, där de sett liknande teckensnitt användas i olika 
sammanhang. Även associationer till andra branscher uppkom, vilket ytterligare visar att 
logotypen inte var tillräckligt anpassad till artistens musik och genre eftersom så pass blandade 
associationer framkommit som inte kan anses unika och kunna stärka varumärkesvärdet (2.4). 
Respondenternas blandade semantiska associationer ledde till att olika mening och budskap 
uppfattades, då härledning drogs till både andra genrer och branscher (2.10). Detta visade också 
på att den har låg kodbar stimuli eftersom respondenterna inte är samstämmiga gällande varken 
generella associationer, genre eller bransch (2.11).  
 
Majoriteten ansåg att den skulle behöva något mer som utmärker den, exempelvis en symbol 
eller ikon. En övervägande del av respondenterna trodde inte att de skulle känna igen logotypen 
om de såg den igen. Detta visade på att logotypen uppnåt låg igenkänning (2.12). Detta visade 
också att logotyp 2 inte ligger bra till på skalan för uppfattning och därmed skulle få svårt att 
överleva (2.8). Den låga troligheten för igenkänning som berodde på att den ansetts osympatisk 
och svår att minnas, betyder att det kan bli svårt att bygga upp igenkänning även om stora 
resurser läggs på det (2.12).  
 
Sju av deltagarna skulle kunna koppla musiken till logotypen. Eftersom skillnader sågs i 
uppfattning av logotyp 1 och logotyp 2, bekräftade värderingen teorin om att attityden mot en 
logtyp skiljer sig stort beroende på typ av logotyp (2.9).  
 
Nästan en tredjedel menade att de troligen skulle känna igen eller komma ihåg namnet, men 
inte utformandet av logotypen. Att namnet skulle skapa igenkänning och hågkomst anses 
positivt eftersom inarbetning av namn är fördelaktigt då ett varumärke är nytt på marknaden 
(2.8). Dessutom nämnde flera respondenter att de använder Spotify där sökning främst sker på 
namn, varför hågkomst av artistens namn ansågs viktigt.  

 
5.3 Logotyp 3 
De vanligaste associationerna var frihet, tuff och hård. Nästan alla ansåg den passande för 
musikbranschen, dock framkom också att många tyckte att den skulle kunna fungera inom 
flertalet andra branscher och områden. Genrer den ansågs passa för var främst rock, men några 
nämnde också indie-rock och country. Detta visade att logotypen inte skapade starka och 
enhetliga associationer till rätt genre och bransch, dock hade den eventuellt kunnat passa bättre 
för just rock genren. Däremot associerade majoriteten logotypen till ordet frihet, vilket 
överensstämde med artistens värdeord, detta redan innan värdeorden presenterats. Dessa 
associationer till värdeorden bidrar till positivt varumärkesvärde (2.4). Att respondenterna 
associerade till ett av värdeorden som önskades förmedlas innebar att en tolkande 
kommunikation uppstått och att associationer delas genom intresse (2.11). Det visar på att 
logotypen förmedlar en tydlig mening, vilket gör att den lättare kan kopplas till artisten (2.12). 
När värdeorden sedan presenterades var logotyp 3 den som ansågs bäst överensstämma med 
värdeorden. Många härledningar gjordes även till att logotypen tros vara en symbol för något 
och ska förmedla något, vilket visar att stark Meningsfullhet (2.4) uppnåtts. Att logotypen ansågs 
överensstämma med värdeorden visar att relevanta associationer uppstått, därmed har 
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varumärket goda förutsättningar att bli starkt (2.11). Många respondenter ansåg att 
cirkelelementet kunde tas bort.  
 
Nästan alla trodde att de skulle känna igen logotypen om de såg den igen, samt att de skulle 
komma att tänka på logotypen om de hörde musiken. Detta visar på stark igenkänning och 
hågkomst och att Minnesvärdhet (2.4) därmed uppnåtts. Nummer tre kan anses ha mest 
minnesvärd design eftersom den blev bäst ihågkommen (2.12). Logotyp 3 kan anses som en 
stark logotyp eftersom den hade värdeassociationen frihet som motsvarade ett av värdeorden 
och därmed kunde anses högst relevant. Logotypen påvisade också stark igenkänning, vilket gör 
den särskiljande. Särskiljning och karaktär är utmärkande egenskaper som underlättar för 
människor att prata om ett varumärke (2.8). 
 
5.4 Uppfyllande av kriterier och aspekter  
Tio önskvärda aspekter undersöktes i värderingen (tabell 8). Den logotyp som föredrogs ur flest 
aspekter var logotyp 1, abstrakt symbolbaserad logotyp, som bäst uppnår sju av tio aspekter. 
Logotyp 3 är överlägsen gällande två aspekter och logotyp 2 är inte överlägsen sett till någon 
aspekt. Alla logotyper ansågs passa för musikbranschen trots att logotyp 2 och logotyp 3 även 
skapade associationer till andra branscher.  
 

Uppfyllande av kriterier och aspekter 

Skapar rätt associationer i enlighet med värdeord Logotyp 1 

Föredras spontant Logotyp 1 

Passar för musikbranschen Alla logotyper 

Överensstämmelse med artistens genre Logotyp 1 

Kräver minst modifiering Logotyp 1 

Högst överensstämmelse med musiken Logotyp 1 

Högst överensstämmelse med värdeord Logotyp 3 

Högst överensstämmelse med musik och värdeord Logotyp 1 

Högst trolig igenkänning Logotyp 1 

Högst trolig ihågkomst (om de hörde musiken igen) Logotyp 3 

Tabell 9. Önskvärda aspekter använda vid jämförelse mellan logotyperna. 
 
Nedan visas vilka kriterier för val av varumärkeselement (2.4) de olika logotyperna uppnått 
(tabell 9). Logotyp 2 är avsevärt svagast av de tre. Logotyp 1 håller en jämn och hög nivå där 
samtliga kriterier uppnås ganska starkt eller starkt. Logotyp 3 uppnår högsta styrka på två av tre 
kriterier men är å andra sidan svag gällande älskvärdhet.  
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Kriterier för val av varumärkeselement 

 Minnesvärdhet 
(igenkänning och 
hågkomst) 

Meningsfullhet Älskvärdhet 

Logotyp 1 Stark igenkänning och 
ganska stark hågkomst 

Ganska stark Stark 

Logotyp 2 Svag igenkänning och 
något starkare hågkomst 

Svag Ganska svag 

Logotyp 3 Stark igenkänning och 
hågkomst 

Stark Svag 

Tabell 10. Kriterier för val av varumärkeselement. 
 

5.5 Musikbranschen och logotyper 
Värderingen visade att det problem som presenteras i inledningen (1), artisters inkonsekventa 
användning av logotyper, har uppmärksammats även av majoriteten respondenter. Om en 
logotyp används konsekvent anses det leda till bättre igenkänning och hågkomst för artisten, 
samt underlättar igenkänning av musiken. I takt med att den visuella kulturen utvecklas, växer 
också behovet av konsekvent varumärkesarbete och kommunikation mellan musiker och 
konsumenter (2.14). Jämfört med ett företag, anser många att artister är mer inkonsekventa i sitt 
användande av logotyp och ändrar och förnyar den mellan album och olika medier, vilket kan 
vara vilseledande. 
 
Vidare visade värderingen att knappt hälften av respondenterna kunde nämna tre artister vars 
logotyper de mindes. De vanligaste anledningarna till hågkomst var att logotypen blivit 
välexponerad och inarbetad genom konsekvent användning i olika medier och via merchandise. 
Resultatet visar att för hågkomst på längre sikt måste en logotyp inarbetas, exponeras väl och 
användas konsekvent. Detta stärker den befintliga teorin (2.14) som beskriver att artister bör 
inarbeta en logotyp genom konsekvent användning, vilket är vedertaget för produkt- och 
tjänsteföretag. 
 
Det finns teorier som säger att en musikartist bör använda sitt varumärke på samma sätt som 
ett företag (2.13). Trots detta ses att många artister inte använder de metoder som 
rekommenderas i teorin. Värderingen visar dock att den kan appliceras på de båda och om det 
görs bör det leda till samma framgång för artister som för företag. 
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6. Slutsats 
 
Studien visar att användande av logotyp är lika viktigt för en artist som för ett företag och 
teorin som finns för varumärkesidentitet kan appliceras på samma sätt. Trots detta skiljer sig 
användandet idag då artister inte använder logotyper lika konsekvent som företag. Artister kan 
med fördel utnyttja den kunskap som finns om varumärkesbyggande genom att använda en 
logotyp för att öka varumärkesvärdet genom särskiljning, igenkänning och skapande av rätt 
associationer. 
 
En logotyp för en musikartist bör innehålla en symbol för att skapa så hög igenkänning och 
hågkomst som möjligt. En symbol visar sig också lättare förmedla rätt associationer och 
värdeord. Studien visade att en textlogotyp ansågs ha låg särskiljnings- och 
igenkänningsförmåga och nyckeln till att öka särskiljning och igenkänning visades vara addering 
av en symbol eller en ikon. Detta visar att en textlogotyp bör undvikas av artister.  
 
En logotyps symbol kan med fördel utformas abstrakt eftersom den utformningen visades 
uppnå flest önskvärda aspekter och kriterier för en logotyp. Den abstrakta logotypen möjliggör 
också skapande av ny symbolik som motsvarar artisten och dennes varumärke. En abstrakt 
symbol kan också skapa nyfikenhet genom att hinta om inneboende mening. En föreställande 
symbol kan skapa felaktiga associationer genom inneboende symbolik, en positiv aspekt kan 
dock vara att den snabbare kan kommunicera budskap och värdeord genom vedertagen 
symbolik. 
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7. Diskussion 
 
7.1 Teoretiskt ramverk 
Eftersökningen önskade ge svar på om logotyper inom musikbranschen typiskt ser ut, används 
eller bör utformas på ett visst sätt, men utan resultat. Inom detta område var det mycket svårt 
att hitta tidigare utförd forskning, vilket tyder på att det är ett relativt outforskat område där 
vidare forskning kan göras. De teorier som hittades var inte akademiska, utan baserade på 
erfarenhet från personer inom musikbranschen. För att kunna skapa underbyggelse valdes 
därför att ta med ett flertal av dessa teorier som menade ungefär samma sak. Trots det kan 
dessa teorier inte anses motsvara informationen från vetenskapligt underbyggd litteratur. 
 
7.2 Metod 
Att följa designprocessen av Aspelund (3.2) med modifieringar visade sig vara en lyckad metod 
för att utforma en logotyp som kunde motsvara syftet. Hade en kvantitativ enkät använts, där 
samma intervjufrågor ställts, hade troligen färre associationer, tankar och känslor framkommit, 
vilka var viktiga för att svara på flera delar ur syftet. Däremot hade en sådan metod enklare 
kunnat ge svar från ett större antal respondenter vilket kunnat ge större underbyggelse för 
resultatet. I och med tidsbegränsning intervjuades femton personer, önskvärt för studien hade 
varit att fler intervjuats för ytterligare underbyggelse av resultaten. 
 
7.3 Genomförande 
Kontakten med artisten uppfattades som god, men kunde möjligtvis ha varit ännu bättre om ett 
fysiskt möte skett vid uppstart av arbetet, då det vanligen underlättar för kommunikation och 
förståelse för varandra och minimerar brus. Ett kommunikationsproblem uppstod i början av 
definitionsfasen då artistens återkoppling dröjde, vilket medförde att tidsplanen fick ändras. 
Tidigare hade återkopplingen skett mycket snabbt, varför det var förvånande att den plötsligt 
gick långsamt när ett tidigt val av designinriktning skulle tas. Artisten uttryckte att han arbetade 
mycket under denna period, vilket tros vara anledningen till att svaret dröjde. När återkoppling 
skedde blev den inte så utförlig då artisten till stor del fokuserade på avsaknaden av ett textuellt 
element, vilket var tänkt att utvecklas som ett senare steg i processen. Förslagsvis kunde färre, 
men mer färdigutvecklade förslag med fördel ha skickats till artisten. Information kunde även 
förtydligats gällande vad som önskades framkomma under återkopplingen, samt i form av 
tydligare direktiv som kunnat ges angående när återkoppling senast skulle ske. Efter denna 
lärdom producerades i stället mer färdigställda logotyper och tydligare direktiv gavs till artisten 
vid nästa möte vilket gjorde att mötet blev mycket mer givande. 
 
7.4 Värdering 
14 av de 15 respondenterna var designkunniga och hade därmed förkunskaper inom området. 
Detta kan ha lett till att en viss typ av svar framkom, jämfört med om respondenterna inte hade 
haft förkunskaper inom designbranschen. Att ha ett så stort antal designkunniga bland 
respondenterna gjorde att urvalet inte var så representativt för målgruppen, som troligtvis 
innehåller en större blandning av människor med olika bakgrund, förkunskaper och intressen. 
Dock fanns begränsningar för hur värderingen kunde gå till och hur väl målgruppen kunde 
representeras. Exempelvis hade det varit mest representativt att intervjua målgruppen där de 
geografiskt sett finns, vilket då skulle behöva ske i Frankrike. Då hade intervjuerna dessutom 
behövt ske på franska för att missuppfattningar inte skulle ha skett, vilket ansågs som omöjligt 
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eftersom ingen av intervjuaren eller antecknaren talade franska. Därmed blev urvalet 
representativt i den mån det var möjligt. 
 
Under intervjuerna kan aspekter såsom intervjuarens och antecknarens närvaro ha påverkat 
respondenternas svar. Respondenterna kan exempelvis ha letat efter ett “rätt svar” som de 
trodde fanns och därmed ha anpassat svaren efter denna föreställning. Dessutom är det troligt 
att respondenterna anade att intervjuaren och antecknaren var de som skapat designen, varför 
respondenten kan ha hållit tillbaka vissa svar och tankar. Även albumomslaget, bakgrunden och 
dess utseende kommenterades ett flertal gånger, vilket tyder på att detta kan ha påverkat 
respondenternas uppfattning av logotypen. Med detta i åtanke skulle det kunna ha ansetts 
fördelaktigt att enbart visa logotypen i svart mot en vit bakgrund, utan sammanhang. Detta 
eftersom värderingen endast syftade till att undersöka logotypen i sig. 
 
Vidare kan diskuteras om respondenternas svar påverkades av den ordning logotyperna visades 
i. Majoriteten av respondenterna fattade tycke för logotyp nummer ett, vilket skulle kunna vara 
en konsekvens av att det var den första logotyp de såg. Den ordning logotyperna visades i hade 
kunnat varieras, dock ansågs det lättast att använda den valda ordningen, eftersom alla deltagare 
därmed påverkades på samma sätt. 
 
Namnet är ofta den centrala delen för ett varumärke (2.4) och var något som kommenterades 
ett flertal gånger. Namnet var ett element som verkade påverka respondenternas uppfattning av 
logotypen. Eftersom namnet redan var bestämt och det under värderingen skapade något 
missvisande associationer kan det dock anses ännu viktigare att logotypen utformades så att den 
förstärkte konnotering till artistens rätta genre. 
 
Vad gäller värderingen och intervjufrågorna svarade alla att de lyssnade via Spotify som finns i 
både en gratisversion och en premium betalversion. Det hade kunnat vara intressant att ställt en 
följdfråga om vilken version respondenterna lyssnade på, eftersom det hade gett större inblick i 
om respondenterna motsvarade artistens målgrupp. Respondenternas tidigare erfarenheter vad 
gäller musik och en artists visuella representation kan ha påverkat deras associationer. Därför 
hade det varit intressant att även testa med en grupp som lyssnade på artistens genre för att se 
om det påverkat utfallet.  
 
Ett par frågor som ställdes under värderingen (fråga 15-16, Bilaga 4) var formulerade som 
ja/nej-frågor och skulle kunna anses som något riktade. Detta kan ha medfört att svaren på 
dessa frågor tenderat att gå i en för studien fördelaktig riktning. Den sista intervjufrågan (fråga 
17, Bilaga 4) kunde formulerats annorlunda då den kan anses insinuera en skillnad mellan 
artister och företag, som respondenten kanske inte höll med om eller uppmärksammat tidigare. 
 
De avslutande frågorna i värderingen som handlade om logotyper och musikbranschen hade 
kunnat använts för en inledande förstudie eftersom syftet med dem var att stärka relevansen för 
rapporten. Dock ansågs de ha relevans även i detta användande eftersom det bekräftade den 
inledande problemformuleringen och underbyggde tesen att artister bör använda logotyp på 
samma sätt som företag eftersom ett behov av detta uttrycks av respondenterna.  
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7.5 Analys 
I och med att respondenternas svar analyserats av intervjuare och antecknare kan deras tidigare 
erfarenheter påverkat hur de tolkat svaren, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Även valet 
av metod för hur svaren sammanfattats och tematiserats kan ha påverkats av deras tidigare 
erfarenheter. Dock anses de viktigaste resultaten från värderingen så pass tydliga att ett annat 
val av analysmetod inte anses kunnat påverka resultatet markant.  
 
Studien kan anses lyckad då resultaten visat att logotyp kan vara fördelakt igt för en artist att 
använda, samt att en viss typ av logotyp är mer fördelaktig att använda för artister. Studien 
bekräftar också att den teori som finns att utgå från för att utforma och använda en logotyp är 
användbar för att designa en logotyp för en musikartist.  

 
7.6 Rekommendationer för vidare studier 
I denna studie visade sig textlogotypen uppnå minst aspekter och kriterier för en bra 
artistlogotyp. En intressant utveckling av detta arbete hade varit att göra de föreslagna 
modifikationer som framkom till de olika logotyperna och utfört en ny värdering för att se om 
det hade påverkat resultatet. 
 
Intressant för att underbygga resultatet vore att undersöka tre andra logotyper, en abstrakt, en 
konkret och en textbaserad, både för samma artist och för andra artister, för att se om den 
specifika utformningen av de tre i denna studie påverkat resultatet. Om en liknande 
undersökning skulle visa samma resultat, skulle det ytterligare underbygga kunskapsbidragets 
relevans. Logotyp 1 ansågs uppfylla flest önskvärda kriterier och aspekter, vilket tros bero på 
dess abstrakta utformning eftersom det var den fundamentala skillnaden mellan logotypernas 
utformning. Det kan dock även ha berott på andra aspekter som exempelvis grad av 
älskvärdhet vilket en mer omfattande studie av flera logotyper skulle ha visat.  
 
Intressant för vidare forskning vore även att enbart jämföra olika sorters textlogotyper mot 
varandra, eller olika sorters abstrakt eller konkreta logotyper mot varandra. Detta skulle kunna 
ge vetskap om hur respektive typ av logotyp bäst kan utformas. 
 
Studien visade att majoriteten av de respondenter som kunde återkalla artisters eller bands 
logotyper framförallt nämnde bandlogotyper. Att just band har logotyper visar även teorin där 
endast bands logotyper togs upp som exempel för framgångsrik användning av logotyp. Band 
verkar generallt använda logotyp i större utsträckning än soloartister, därmed vore en intressant 
inriktning för vidare forskning att jämföra användningen av och betydelsen av logotyp för en 
soloartist kontra ett band.  
 
En annan intressant inriktning för vidare forskning som skulle kunna underbygga denna studie 
vore att jämföra hur textlogotyp respektive symbollogotyp uppfattas för företag. Om det inte 
skulle visa sig vara mer fördelaktigt med det ena eller andra skulle det underbygga resultatet av 
denna studie, som visar att det är fördelaktigt för en artist att använda symbolbaserad logotyp. 
 
För att få svar på varför dagslägets användande av logotyp hos artister ser ut på det sätt det gör 
skulle en intressant inriktning för vidare forskning vara att kvalitativt studera, utan fallstudie, 
hur artister ser på användandet och betydelsen av logotyper. Kanske finns det skäl till varför 
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artister inte använder logotyper, omformar dem ofta eller använder dem inkonsekvent, vilket 
denna studie inte tagit hänsyn till. 
 
Det hade också varit intressant att vidare göra en liknande studie där man i de inledande stegen 
undersökte hur personer inom musikbranschen såg på utformandet och användandet av 
logotyp för artister. Intervjuer med grafiska formgivare på musikbolag skulle kunna göras för att 
ta reda på vad de förhåller sig till när de designar varumärkeselement för artister. Intervjun hade 
även kunnat ta reda på hur de resonerar kring frågan om det är viktigt för en artist med logotyp. 
Det skulle även kunna anses relevant att intervjua personer som arbetar med marknadsföring av 
artister för att undersöka deras syn på betydelsen av och utformandet av logotyp för en artist. 
Denna typ av information skulle både kunna svara på frågor om varför dagsläget ser ut som det 
gör, samt ge direktiv för hur en logotyp bör utformas vilket skulle kunna komplettera teorin. 
 
Studien visar att få studier kring utformning och användande av logotyper för artister utförts. 
Samtidigt visar studien att det kan vara mycket fördelaktigt för en artist att konsekvent använda 
en logotyp i sitt varumärkesarbete. Studien visar också att det finns mer fördelaktiga sätt att 
utforma en logotyp för artister, vilket är genom att inkludera en symbol i designen. Detta går 
inte att läsa sig till genom tidigare forskning, vilket visar att ämnet är outforskat och ligger öppet 
för fler studier. Vidare forskning skulle kunna leda till värdefull kunskap för artister och 
musikbolag att ta del av, för att få vägledning i en djungel av ständig kommunikation och 
exponering i olika medier.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät – varumärkeshistoria och varumärkespersonlighet 
Can you please tell us more about the story behind your chosen artist name? Where does it 
come from and why did you choose it? 
 
If you as an artist were a colour (or several colours, maximum 3), what colour would that be? 
 
If you as an artist were an animal, what animal would that be? 
 
Please share three artists whose brand identity (such as posters, album covers, web pages) you 
find inspiring . 
Why do you like their brand identity? 
 
Please share three artists/musicians who has a brand identity that you find uninspiring . Why don’t 
you like their visual identity? 
 
What feelings do you want your brand to evoke?  
 
In what ways do you find a brand identity important? 
 
Are there any special considerations?  
 
Is there anything you would like to add? 
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Bilaga 2. Thumbnail skisser 
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Bilaga 3. Samtliga digitala skisser 
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Bilaga 4. Intervjufrågor värdering 
1. Om respondenten 
Ålder 
Kön 
Var får du tag på musik? 
Vilken typ av musik brukar du lyssna på? (relevant för att analysera hur de kommer att bedöma 
logotypen) 
 
2. Logotyperna 
Vad tänker du på när du ser den här logotypen?  
Varför? 
 
Vilken känsla tycker du att den förmedlar? 
Varför? 
 
Vad associerar du med den här logotypen? 
Om du fick välja tre ord som logotypen står för, vilka skulle det vara? 
 
3. Anpassning till musiken 
Anser du att den här logotypen skulle fungera för en artist/musikbranschen generellt? 
Varför/varför inte? 
Om ja, vilken typ av artist? 
Varför/varför inte? 
Om nej, vad skulle den passa för, (vilken bransch)? 
Varför/varför inte?  
Hur kunde den ha utformats för att passa bättre? 
 
Efter alla tre logotyper visats, visa upp dem tillsammans 
Om du bara tänker generellt och går på känsla, är det någon av dessa tre logotyper du föredrar? 
Varför? 
 
4. Musiken & Logotypen 
Nu kommer du att få höra en bit av en låt med artisten sen kommer vi fortsätta ställa frågor. 
Musik spelas. 
 
Vilken av de tre logotyperna tycker du bäst överensstämmer med musiken? 
Varför? 
 
Om du hör orden, resa, hopp och frihet, vilken logotyp tycker du bäst överensstämmer med 
dem? Varför? 
 
Nu har du hört både musiken och värdeorden, vilken av logotyperna tycker du bäst 
överensstämmer med dem? 
Varför? 
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(relevant att se om det stämmer överens med den logotypen som föredrogs innan respondenten 
hört musiken och värdeorden) 
 
5. Igenkänning & Hågkomst 
Om du såg den här logotypen i ett annat sammanhang, skulle du känna igen den tror du? 
Varför/varför inte? 
 
Om du hörde musiken igen, skulle du då komma att tänka på logotypen? 
 
6. Musikbranschen & Logotyper 
Hur ser du på artisters användande av logotyper? 
Vad tycker/tänker du kring artisters användande av logotyper? 
 
Kan du nämna tre artister vars logotyper du minns? 
Varför tror du att du minns dem? 
 
Hur tänker du kring att artister ofta byter logotyp och/eller visuella element från album till 
album? 
 
Tycker du att en artist borde ha en logotyp som de kan använda konsekvent som en enhetlig 
signatur på t.ex. album, hemsida, facebook och posters?  
Kan du utveckla varför du tycker så? 
 
Skulle det underlätta för dig att minnas en artist och dennes musik om hen hade en logotyp 
som återfanns på varje album och i de olika mediekanalerna? 
 
Har du tänkt på att artister inom musikbranschen idag ofta byter logotyp eller visuella element 
för varje album? 
Vad anser du om det? 
 
Hur tänker du kring att företag ofta har en väldigt konsekvent användning av logotyp medan 
många artister inte har det? 
 
Hur anser du att användandet av logotyp skiljer sig mellan musikindustrin och andra branscher? 
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