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Abstract

The purpose of the study was to design a concept that visualizes graphical guidelines
for second hand stores, with the intention of appealing to a wider target group.

The study was based on a method of both qualitative and quantitative data collection.
The theoretical framework included theories related to branding, design principles and
the fundamental parts of graphic identities to ensure that well-founded design decisions
were made. The graphic concept was created through iterative design work based on
results from initial studies, focus groups, digital surveys and thematic analysis. In the
concluding study of the final design, quantitative data were collected to find out whether
the purpose of the work was achieved or not.

The results showed that it is important that the words second hand are included in the
logo. Clarity and simplicity should be in focus when developing graphic elements for
second hand stores when the goal is to appeal to a wider target group. Many
respondents asked for the link between second hand and sustainability to be
emphasized. The most sought after color was green. Other chosen colors should
preferably be perceived as environmentally friendly, positive, calm and inviting. The study
resulted in conceptual visualized guidelines. These consisted of a logo, four colors and a
font. The logo is in the shape of a round emblem, containing a symbol that combines a
leaf and a heart to symbolize sustainability and charity.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer
för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp.

Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ
datainsamling. Det teoretiska ramverket innefattade teorier relaterade till
varumärkesbyggande, designprinciper vid formgivning samt de grundläggande
komponenterna inom grafisk identitet för att säkerställa att välgrundade designbeslut
tagits. Det grafiska konceptet skapades genom ett iterativt designarbete baserat på
resultat från förstudie, fokusgrupper, digitala enkätundersökningar och tematiska
analyser. I den avslutande undersökningen av den slutgiltiga designen samlades
kvantitativa data in för att ta reda på om arbetets syfte uppnåtts eller ej.

Resultatet visade att det är viktigt att orden second hand inkluderas i logotypen.
Tydlighet och enkelhet bör ligga i fokus vid framtagandet av grafiska formspråk för
secondhand-butiker för att tilltala en bredare målgrupp. Många respondenter
efterfrågade att kopplingen till hållbarhet framhävs. Den mest efterfrågade färgen var
grön. Övriga färger ska helst upplevas som miljövänliga, positiva, lugna och inbjudande.
Studien resulterade i konceptuella visualiserade riktlinjer. Dessa bestod av en logotyp,
fyra färger samt typsnitt. Logotypen är i formen av ett runt emblem, innehållande en
symbol som kombinerar ett löv och ett hjärta för att symbolisera hållbarhet och
välgörenhet.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Traditionellt sett har en persons identitet betraktats som statisk, men det framgår mer
och mer hur mycket vår identitet kontinuerligt formas om och påverkas av faktorer som
kultur, klass och könsidentitet (Storey, 2017). Kultur består till stor del av konsumtion,
och ofta när vi ska lära känna en annan person kommer frågor om deras konsumtion
upp, till exempel vilka tv-serier de följer eller vilken musik de lyssnar på. Sverige och
många andra länder har nu länge kunnat betraktas som ett konsumtionssamhälle där
folket uppmanas att köpa nytt och förnya.

Konsumtionen och de varor vi väljer att köpa är, speciellt i västvärlden, en väldigt stor del
av vårt identitetsskapande (Hansson, 2004). Detta har resulterat i en enorm mängd av
nyproducerade varor, som i sin tur har en negativ påverkan på miljön. Till exempel krävs
det enligt Naturvårdsverket mellan 7000 och 29 000 liter vatten för att tillverka ett kilo
textil, beroende på fiber och metod. I snitt köper vi i Sverige 14 kilo textil per år, medan vi
i snitt slänger 7,5 kilo textil direkt i soporna för förbränning. Utöver det får
secondhand-butiker in enorma mängder textilier, under 2016 handlade det om 38 000
ton. Av de 38 000 ton som lämnas in, säljs 28 000 ton vidare utanför Sveriges gränser för
sortering av material (Naturvårdsverket, 2021). Något som visar på att
secondhand-butiker generellt får in betydligt mycket mer än vad de säljer. I Sverige har
däremot en ny trend påvisats under de senaste åren där konsumtionen av
nyproducerade kläder och skor minskat, samtidigt som intresset för att handla second
hand har ökat (Holmberg et al., 2017).

I och med att konsumtionen är en så stor faktor vid vårt identitetsskapande (Hansson,
2004), är det viktigt att fler ska vilja identifiera sig med att handla second hand framför
nyproducerat. Genom att handla med mer eftertanke och omsorg, kan vi bidra till en mer
hållbar miljö där vi sliter på våra saker istället för på planeten. Här blir second hand ett
bättre alternativ för miljön, eftersom varan redan har tillverkats och får en ny ägare som
har nytta av varan.

Vår teori är att ett bättre anpassat grafiskt formspråk för secondhand-butiker skulle
kunna bidra till ökade positiva associationer hos konsumenterna, som i sin tur kan få fler
att vilja handla second hand. Denna teori baseras främst på Hanssons (2004) koppling
mellan konsumtion och identitet tillsammans med resultatet från vår förstudie.
Resultatet är primärt tänkt att vara till nytta för secondhand-butiker som inte är en del av
en större kedja, då de ofta inte har tillgång till samma resurser för att ta fram ett grafiskt
formspråk.
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1.2 Syfte

Att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i
avsikt att tilltala en bredare målgrupp.

1.3 Forskningsfrågor

1. Hur bör det grafiska formspråket för secondhand-butiker utformas för att
återspegla målgruppens önskade värdeord för secondhand-butiker?

2. Hur bör det grafiska formspråket för secondhand-butiker utformas för att tilltala
en bredare målgrupp?

1.4 Avgränsningar

Det finns många aspekter hos second hand som kan utvecklas för att motivera flera
människor att välja varor från second hand framför nyproducerade. Exempel på andra
vinklar skulle kunna vara att analysera utformningen inne i butikerna eller deras
strategier för marknadsföring. För att smalna av detta forskningsarbete har den grafiska
aspekten hos second hand blivit en avgränsning. Den grafiska aspekten inkluderar en
grafisk profil innehållande logotyp, färger och typsnitt.

Målgruppen utgörs av alla i Sverige över 15 år, och främst de som i dagsläget inte har för
vana att handla second hand. Valet av den breda målgruppen motiveras genom arbetets
syfte, att få fler människor att vilja handla second hand med hjälp av ett mer tilltalande
grafiskt formspråk. Att begränsa målgruppen till personer från 15 år och uppåt motiveras
genom att yngre personer ofta inte har egen inkomst, och därmed inte heller har lika
utvecklade konsumtionsvanor.

Ett grafiskt koncept för en fiktiv secondhand-butik kommer att tas fram, utan att ta
konceptet i bruk. Det möjliggör inga mätningar av de praktiska följderna designen skulle
kunna medföra. Värderingen kommer istället att mäta målgruppens attityd till konceptet
och hur de uppger att de skulle agera i praktiken.
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2. Teoretisk ram
Grafiska element påverkar våra beteenden, däribland vår benägenhet att köpa eller inte
köpa. Viktiga teman i litteraturen är bland annat hur ett effektivt grafiskt formspråk kan
utformas efter ett specifikt syfte. Utvalda teorier i litteraturen har legat till grund för
arbetets genomförande samt har även syftat till att generera förståelse och insikt kring
det valda området.

2.1 Identitet och beteende hos konsumenter

Enligt Featherstone (2007) väljer konsumenter inte en specifik produkt enbart baserat på
dess funktion, utan även på grund av att en viss relation skapas mellan produktens
varumärke och konsumenten. Det kan exempelvis handla om att konsumenten väljer
produkten för att den bidrar till det egna identitetsskapandet, då produktens varumärke
associeras med en viss typ av livsstil och/eller känsla. Även Keller et al. (2012) påstår att
varumärken kan fungera som en identitetsmarkör. De menar att varumärken kan
signalera både för andra och för en själv, vilken grupp en tillhör, eller skulle vilja tillhöra.
Med detta i åtanke, är det av stor vikt att varumärken kopplade till second hand använder
sig av ett grafiskt formspråk som lyckas tilltala så många konsumenter som möjligt, och
därmed blir en konsumtion som den breda massan vill identifiera sig med. För att kunna
utforma ett varumärkes visuella identitet på ett sätt som tilltalar den tänkta målgruppen,
är det viktigt att undersöka och analysera deras åsikter för att möta deras önskemål.

2.2 Varumärket

Wheeler (2018) beskriver hur ett varumärke har flera mål, bland annat att få fler att
känna till varumärket, att locka till sig nya konsumenter samt att stärka den lojalitet som
konsumenterna har till varumärket. Keller et al. (2012) menar att konsumentens beslut
kan baseras på deras tidigare erfarenheter av varumärket, vilken kvalitet och prissättning
som kan förväntas. Trogna konsumenter kommer leta efter varumärket eftersom de
byggt upp en bild av vilka fördelar det finns med att handla från dem.

Vid utveckling av ett varumärke är det kritiskt att förstå vilka behov som finns, vilken
konkurrens som råder, vilka fördelar varumärket redan har samt vilka förändringar som
sker gällande demografi, teknologi och trender. Allt detta behöver tas hänsyn till, men för
att lyckas behöver formgivarna hålla sig till grundläggande principer för att lyckas
(Wheeler, 2018).
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En av de viktigaste delarna i varumärkesbyggandet är enligt Bergström (2017) den
grafiska profileringen av företaget. Den grafiska profilen fungerar som en översättning av
företagets identitet till ett visuellt språk. Bergström menar att om en formgivare gjort
efterforskning och analys för att skapa en profil som förankras i företaget, kan en
redesignad profil öka vinsten markant.

2.3 Formgivning

Form kan enligt Bergström (2017) avse två saker – dels hur de olika elementen
disponeras, men också vad delarna innehåller och vilka tankar som ska förmedlas. Ofta
brukar formgivaren även använda olika visuella medel för att framhäva olika typer av
känslor.

2.3.1 Designprinciper

Vid skapande av grafisk design och visuell kommunikation finns flertalet designprinciper
att utgå ifrån (Bergström, 2017). Dessa designprinciper kan liknas vid grundläggande
verktyg som bidrar till att skapa goda förutsättningar för att uppnå en bra design. Tre
designprinciper ansågs vara av hög relevans att basera studiens designarbete på. De
utvalda principerna redogörs för nedan.

2.3.1.1 Hierarki

Hierarki i design är ordnande av element för att framhäva vikt och ordningsföljd. Visuellt
sätt framhävs hierarki främst genom skala och placering, samt ljus och färg. Den
visuella hierarkin kontrollerar både hur ett meddelande levereras och även hur stor
påverkan som meddelandet i sig får. Utan hierarki kan grafisk kommunikation både ses
som tråkig och svårläst (Lupton et al., 2015).

2.3.1.2 Kontrast

Kontrast kan skapas på flera olika sätt – storlekskontrast uppnås genom att kombinera
stort och smått, styrkekontrast genom att placera feta former mot magra. Formkontrast
skapas genom att placera rakt mot böjt eller hårt mot mjukt. Färgkontrast uppnås
antingen genom att kombinera passande färger med varandra, eller genom att placera
något svartvitt mot färg. (Bergström, 2017).
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2.3.1.3 Balans

Utan en balans i formgivningen riskerar helheten att kännas ojämn på grund av att den
kan upplevas tippa åt det ena eller det andra hållet. Denna balans kan med enkla medel
uppnås genom att arbeta symmetriskt, men det är även möjligt att uppnå en balans
genom att arbeta på motsatt vis, asymmetriskt. Den asymmetriska formgivningen kräver
dock mer av sin formgivare då fokus istället ligger på att skapa balans med hjälp av ett
kontrastrikt förhållande mellan elementen (Bergström, 2017).

2.4 Grafisk identitet

Innan utformningen av en grafisk identitet är det bra att synliggöra målgruppens behov
och önskemål, och sedan ha dessa i åtanke vid framtagning av snabba prototyper. Varje
del i den grafiska identiteten, som färger, former och mönster kan tolkas olika beroende
på vem som är åskådaren. Den framtagna identiteten behöver kommunicera
värderingarna hos den avsedda mottagaren (Budelmann et. al., 2010).

2.4.1 Logotyp

En logotyp utgör själva stommen i ett företags grafiska profil och det är viktigt att den
stämmer överens med den affärsidé och kultur som företaget har. En logotyp ska vara
enkel att känna igen, vara lättläst samt kunna fungera både i större och mindre format.
Den ska även fungera både i den bestämda färgen och som helsvart, samt sist men inte
minst, vara tidlös (Bergström, 2017).

Logotyper finns i fem kategorier – ett ordmärke är en logotyp som helt enkelt är
företagsnamnet skrivet på ett visst sätt, utan extra symboler, till exempel Google. En
bokstavsform är en förkortning eller bara en bokstav ur företagsnamnet, som formgetts
på ett sätt som lätt känns igen, till exempel ikonen “f” från Facebook. Ett bildmärke är en
föreställande symbol, som även utan företagsnamnet ska kunna symbolisera företaget,
till exempel Apples äpple. Ett abstrakt eller ett symboliskt märke symboliserar en större
idé och är svårare att se vad de föreställer, till exempel Nike. Ett emblem är ett märke där
företagsnamnet satts samman med ett bildelement eller en form, till exempel IKEA
(Wheeler, 2018).
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2.4.2 Typografi

Enligt Wheeler (2018) behöver typsnitt både vara läsbara och noga utvalda för sitt
ändamål. Hon menar att i valet av typsnitt behövs en baskunskap om vilka
valmöjligheter som finns samt hur effektiv typografi fungerar. Flera företags typsnitt går
att känna igen vid en första anblick, vilket gör det till en grundläggande byggsten för ett
effektivt identitetsbyggande (Wheeler, 2018). Även Hellmark (2006) beskriver betydelsen
av rätt val av typsnitt. Han beskriver att i budskap som ska kunna läsas på håll lämpar
sig linjärer bäst, på grund av sin enkla bokstavsform. I budskap som istället presenteras i
löpande text lämpar sig däremot antikvor bättre, då dess bokstavsform skapar en
framåtsträvande rörelse som underlättar läsning av längre texter.

2.4.3 Färg

Enligt Budelmann et al. (2010) kommunicerar färger olika budskap lika blixtsnabbt som
kroppen reagerar på smärta. Därför är det viktigt att känna till vad de valda färgerna ofta
står för i den tänkta målgruppens kultur. Exempelvis kan grön innebära gå/kör, men även
miljövänligt och Brasiliens fotbollslag.

Även Stone et al. (2006) säger att de färger som används kommer att påverka
mottagarens reaktioner, eftersom alla färger uppfattas ha en ton och mening.
Författarna framhäver hur färg inte bara är en dekorativ eftertanke, utan används som
symboliskt verktyg för att framhäva ett unikt känslospråk. Enligt Wheeler (2018)
påverkas majoriteten av köpbeslut av vilken färg som produkten har.

Budelmann et al. (2010) menar att vid framtagande av en ny design är det viktigt när i
processen som beslut om färg ska fattas. Färger ger snabbt en personlighet och känsla,
och just därför menar Budelmann et al. att det är bättre att färdigställa formgivningen
innan någon specifik färg bestäms. Formgivningen behöver fungera oavsett om den
syns i färg eller inte. Både för att det kommer situationer då de valda färgerna inte
kommer finnas tillgängliga samt för att färgerna i stunden kan upplevas kontemporära
men senare upplevas utdaterade.
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3. Metod
Arbetet har utförts med hjälp av en metod innehållande både kvalitativa och kvantitativa
frågor. Dessa ställdes i digitala enkätundersökningar samt i fokusgrupper. I detta avsnitt
presenteras de använda metoderna som ämnade att besvara forskningsfrågorna.

3.1 Inledande studie

Den inledande studien genomfördes i form av en digital enkätundersökning riktad till den
tänkta målgruppen. Enkäten syftade till att undersöka målgruppens aktuella inställningar
och associationer kopplade till secondhand-butikers formspråk. Det gavs mycket
utrymme för fritextsvar för att kunna plocka ut värdeord. Att utföra en digital
enkätundersökning ansågs vara det lämpligaste alternativet eftersom det möjliggjorde
en så stor demografisk spridning bland respondenterna som möjligt. Det var även ett
lämpligt alternativ på grund av de restriktioner som gällde under projektets gång till följd
av Covid-19.

3.1.1 Tematisk analys

De kvalitativa svaren från den inledande studien analyserades genom en tematisk
analys. Bryman (2011) menar att den typen av analys lägger tyngd på vad som sägs och
inte hur det sägs. Han beskriver hur metoden inte har några tydliga tekniker, utan det
som gör en tematisk analys är just sökandet av koder som tillsammans bildar teman.
För att avgöra vad som är koder kan en leta efter repeterade fraser och uttryck, och
sedan avgöra om det finns likheter och skillnader.

Svaren sammanställdes i ett separat dokument där dubbletter av ord staplades, därefter
staplades även ord som hade snarlika innebörd. Detta gav en sammanfattning av vad
som var vanliga teman i svaren. När alla svar lagts in i dokumentet skrevs en
sammanfattning av resultaten. Sammanfattningarna efter varje tematisk analys
användes som riktlinjer inför kommande arbetsmoment. Eftersom det behövdes
kvalitativa svar vid två olika stadier i arbetet återanvändes metoden, då det underlättade
att jämföra resultaten och upplevdes ge en bra överblick.
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3.2 Identifikationsfas

3.2.1 Fokusgrupp

En fokusgrupp beskriver Bryman (2011) som intervju med ett visst tema av flera
personer samtidigt. Syftet med en fokusgrupp är att ta reda på hur människor i grupp
resonerar kring frågeställningarna, där de kan jämföra sina svar i en diskussion. Ledaren
för fokusgruppen kan kallas moderator eller gruppledare. Denna person sköter intervjun
men håller sig i bakgrunden för att låta respondenterna svara och diskutera sinsemellan.
En fördel som fokusgrupper har mot enskilda intervjuer är att en respondents svar kan
motiveras och utvecklas vidare beroende på vad de andra i gruppen säger.

Fokusgrupperna utfördes digitalt genom videosamtal med anledning av restriktionerna
kopplade till den rådande pandemin. När fokusgrupper utförs digitalt kan det ske i två
olika utföranden, antingen i realtid eller inte. Båda fokusgrupperna utfördes i realtid.
Bryman (2011) menar att valet av deltagare till en digital fokusgrupp kan vara svårt,
eftersom det kräver att alla deltagarna har tillgång till viss utrustning och att alla har
tillgång till samma mjukvara. På grund av detta valdes bekanta personer ut till
fokusgrupperna, då det underlättade säkerställandet av deras tillgång till utrustning inför
diskussionerna.

Det primära syftet med fokusgruppen var att skapa en djupare förståelse och bättre
inblick i hur de grafiska elementen borde utformas för att tilltala en bredare målgrupp.
Målgruppens relation till grafiska formspråk undersöktes, både från mindre aktörer och
även från stora kedjor inom second hand. Genom att kartlägga målgruppens inställning
till aktuella aktörers grafiska formspråk, kunde riktlinjer skapas att förhålla oss till under
designarbetet. Metodvalet tillät diskussion i en avslappnad miljö som syftade till att
underlätta för diskussionen. Med hänsyn till integriteten hos butikerna vars logotyper
varit med som exempel i fokusgrupperna, fattades beslutet att inte publicera vilka detta
var. Namnen på butikerna har fingerats i bilaga 4.

Resultaten från fokusgruppen användes som stöd för utvecklingen av slutdesignen.
Deltagarna i fokusgruppen valdes ut med omsorg för att vara representativa för
målgruppen. Fokusgruppen delades upp i två olika sessioner för att uppnå en större
demografisk spridning gällande faktorerna livsstil, yrke, utbildning och ort. I den ena
sessionen deltog representativa personer som studerat design, medan representativa
personer som inte studerat design deltog i den andra. Uppdelningen motiverades delvis
på grund av att deltagarna då kunde diskutera i termer de var bekanta och bekväma
med, men även på grund av att det genererade insikter och tankar från olika perspektiv.
Upplägget var i övrigt samma för det två olika sessionerna, bestående av visuella
exempel med tillhörande frågor.
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3.2.2 Värdeord

Värdeord plockades från förstudien och fokusgruppen. Återkommande teman
identifierades likväl potentiella skillnader mellan branschens värdeord jämfört med
målgruppens. Vanligt förekommande värdeord blev riktlinjer för de designförslag som
senare togs fram.

3.3 Designarbete

För att underlätta designarbetet delades det in i tre huvudsakliga faser: Utforskande fas,
digitalisering av valda alternativ och färdigställande av koncept.

3.3.1 Utforskande fas

Den utforskande fasen i designarbetet byggde på Arvolas (2014) metod gällande
konceptgenerering på ett systematiskt sätt. Inledningsvis användes metoden
brainstorming, följt av moodboarding och framtagandet av skisser.

3.3.1.1 Brainstorming

Brainstormingen genomfördes under en bestämd session på femton minuter. Under
sessionen delade vi på oss och associerade fritt kring värdeorden och skrev ner
associationerna för respektive ord. Eftersom syftet med brainstorming var att producera
och generera så många associationer som möjligt på kort tid, var det viktigt att inga
idéer kritiseras eller värderas innan sessionen var genomförd, då det riskerar att
motverka syftet (Arvola, 2014). När sessionen var genomförd sorterades liknande ord
bort för att skapa en tydligare översikt över orden i enlighet med Arvolas metod, för att
därefter diskutera och sortera de kvarvarande orden.

3.3.1.2 Moodboarding

I nästa steg användes metoden moodboarding, en metod som syftar till att samla visuell
inspiration genom skapandet av collage (Arvola, 2014). Grunden för framtagandet av
moodboards utgjordes av de associationer som definierades under brainstormingfasen.
Ett eget collage för varje sammansatt grupp av värdeord togs fram. De olika alternativen
av logotyperna skulle alla återspegla olika typer av värdeord och tillhörande
associationer. I moodboardsen samlades bilder, färger, former, illustrationer och
befintliga logotyper för att ge en generell bild över vilken känsla som ska återspeglas i
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utformningen, samt för att ge inspiration till respektive kommande visuella uttryck.

3.3.1.3 Skissmetod

Baserat på moodboardsen skapades olika designskisser. Skissandet utfördes med
papper och penna på var sitt håll, för att på ett enkelt och effektivt sätt möjliggöra en så
stor generering av skisser som möjligt. Genom att skapa enkla skisser på papper med
låg detaljeringsgrad, så kallade LoFi-skisser, minskade risken att skisserna upplevdes
som färdiga i ett för tidigt skede. Eftersom det under detta skede fortfarande fattades en
tydligt definierad målbild av hur de olika alternativen skulle utformas, var det viktigt att
lägga fokuset på att utforska många olika idéer. Detta för att i ett senare skede sedan
kunna rama in hur lösningen på problemet skulle kunnat se ut (Arvola, 2014).

3.3.1.4 Urval

Det sista steget i den utforskande fasen var att genom diskussion och värdering baserat
på resultat från förstudie, fokusgrupp och relevanta teorier, välja ut de mest lovande
skisserna. Alla skisserna granskades och diskuterades utifrån de tre olika framtagna
teman som skapats baserat på värdeorden. De två skisser från varje tema som var mest
underbyggda och stämde bäst överens med respektive värdeord valdes ut, vilket
resulterade i totalt sex olika skisser som fördes vidare till digitaliseringsfasen.

3.3.2 Digitalisering av valda alternativ

De sex utvalda skisserna digitaliserades som helsvarta versioner i Adobe-programmet
Illustrator. Färger togs fram separat, eftersom både Bergström (2017) och Budelmann et
al. (2010) råder om att ta fram logotyper i svartvitt i det tidiga skedet. Genom att skapa
digitala prototyper av designen, kan faktorer som känsla och utseende testas (Arvola,
2014). Digitaliseringen syftade till att skapa en tydligare bild av de framtagna
logotyp-koncepten, samtidigt som det underlättade arbetet med justeringar av
komposition och form, samt potentiella färg- och typsnittsval.

3.3.2.1 Val av typsnitt

Val av typsnitt till de olika logotyp-koncepten baserades på resultaten från förstudien
och fokusgruppen tillsammans med relevanta teorier från Wheeler (2018) och
Bergström (2017). De tre olika typsnitt som ansågs återspegla värdeorden bäst, och
som uppfyllde relevanta kriterier kopplade till typsnitt i logotyper, valdes ut och
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applicerades i de olika koncepten.

3.3.2.2 Framtagande av färgkombinationer

Från förstudien kunde ett par återkommande färger noteras, samt en del värdeord. I
fokusgruppernas diskussioner framkom mer information om vilka värdeord som
respondenterna vill associera med second hand, och vilka färger de skulle föredra. Ur
detta framgick det, precis som Stone et al. (2006) menar, att färger är meningsbärande.

Ur moodboardsen ställdes färgkombinationer samman som fick representera
återkommande värdeord. Förutom dessa skapades en extra färgkombination, för att se
hur pass många som skulle vara intresserade av en färg som inte framkom ur
respondenternas associationer. Även ett svartvitt alternativ presenterades i enkäten,
vilket gjorde att de svarande fick fem alternativ att välja mellan.

Baserat på Budelmann et al. (2010) presenterades färgkombinationerna separat från
logotyperna, eftersom en bestämd färg på en logotyp direkt ger en personlighet och
känsla.

3.4 Värdering av designalternativ

Under den första värderingsfasen sammanställdes de sex olika logotyperna samt de
fem olika färgkombinationerna i en digital enkät. Enkäten skickades ut till personer
tillhörande målgruppen och innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor. Enkäten
delades upp i tre avsnitt: demografi, formgivning och färger. Det inledande avsnittet,
demografi, innehöll samma frågor som förekom i enkäten från förstudien. Detta för att
göra det möjligt att kontrollera att endast personer tillhörande målgruppen svarat, men
också för att kunna se hur den demografiska spridningen såg ut. Logotyperna
presenterades som helsvarta versioner i avsnitt två, medan färgkombinationerna
presenterades i det tredje och sista avsnittet. Logotyperna innehöll alla det fiktiva
butiksnamnet “Variation” för att namnet inte skulle ha någon påverkan på svaren.
Formgivningen och färgkombinationerna separerades även de i samma syfte.

3.4.1 Tematisk analys

De kvalitativa svaren från enkäten sammanfattades även i denna fas genom en tematisk
analys. Detta med syftet att skapa en tydlig överblick kopplad till de framtagna
koncepten. Genom att söka upp och plocka ut koder ur respondenternas fritextsvar,
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kunde nya och avsmalnande riktlinjer tas fram inför justering och framtagande av en
slutdesign.

3.5 Färdigställande av koncept

Utifrån den tematiska analysen fortsattes arbetet mot en slutversion. Den version som
uppskattades av flest respondenter justerades med hänsyn till kommentarerna från
enkäten och fokusgruppen. Den kopplades även ihop tydligare med tidigare framtagna
värdeord. Ett flertal varianter togs fram och vägdes mot varandra. Vissa varianter slogs
samman för att ta fram ett mellanläge, och med denna metod uppstod den version som
beslöts vara den slutgiltiga versionen.

3.6 Värdering av slutgiltig design

Syftet med den avslutande värderingsfasen var att ta reda på om de justeringar som
gjorts var lyckade och om målet uppnåtts (Arvola, 2014). Den avslutande
värderingsfasen genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning, då syftet
med enkäten var att få ut statistik. Enkäten avslutades med en kompletterande icke
obligatorisk kvalitativ fråga. Även i denna undersökning bestod det inledande avsnittet
av samma demografiska frågor som de två tidigare enkäterna, för att på så sätt kunna
bibehålla en god en översikt över hur välrepresenterade respondenterna var för
målgruppen. I de kvantitativa frågorna presenterades den färdiga logotypen innehållande
symbol, text och färger tillsammans med antingen flervalsfrågor, ja eller nej-frågor eller
skattningsfrågor. Den avslutande frågan var öppen för fritextsvar där respondenterna
själva fick välja om de hade något övrigt att tillägga.

17



4. Inledande studie
Sex logotyper valdes ut som ansågs representera varsin stilriktning som
secondhand-butiker kan gå åt. Logotyperna tillhörde inte svenska butiker, eftersom
risken för att respondenterna skulle ha en bias av tidigare erfarenheter av butikerna ville
undvikas.

Enkäten (se bilaga 1) delades i personliga flöden på Facebook samt i Facebook-gruppen
Alla vi på GDK. Enkäten spreds även vidare via personliga kontakter. Enkäten inleddes
med information om syftet med enkäten och upplysning om det frivilliga deltagandet
och att de kunde avbryta om de så ville. De informerades även om att datainsamlingen
var anonym och att uppgifterna endast används för studiens ändamål och inte skulle
delas med utomstående parter.

Respondenterna fick inleda undersökningen genom att uppge sin åldersgrupp, deras
sysselsättning och hur ofta de handlade second hand. Detta gav oss en inblick över
vilken spridning som fanns bland respondenterna. Enkäten besvarades av 117 personer.
Åldersfördelningen blev jämn mellan de uppsatta åldersspannen. De vanligaste
åldersgrupperna var 15-24 år på 33% och 35-54 år på 25%, medan åldersgrupperna
25-34 och 55+ utgjorde 23% respektive 19%. Fördelningen gällande sysselsättning blev
47% arbetande och 45% studerande, medan resterande 5% angav att de var pensionärer
och 3% svarade “annat”. Gällande hur ofta de brukade handla second hand var det 37%
av respondenterna som angav att de handlade varje halvår, 24% som handlade mer
sällan än varje år, 23% som handlade varje månad samt 16% som handlade varje år,

De ombads välja vilken bland de sex alternativen som de associerade mest med second
hand, för att därefter förklara varför de valde den bilden. 87% valde alternativ 1, och
många uppgav att det var för att det var den enda som det uttryckligen stod second
hand på. De ombads beskriva utseendet på logotyper, färgval och teckensnitt (grafiska
element) hos secondhand-butiker, samt vilka grafiska element som de tilltalas och inte
tilltalas av. Enkäten fick in 117 svar och fritextsvaren ställdes samman inför en tematisk
analys av åsikterna.

4.1 Tematisk analys

Majoriteten av respondenterna beskrev utseendet på secondhand-butikers logotyper
med negativa adjektiv (se bilaga 2). Vanligt förekommande var beskrivningar som
gammalt, omodernt, oprofessionellt, dåligt genomarbetat, tråkigt och intetsägande.
Färgvalen beskrev de flesta vara åt det varmare hållet, framför allt färgen röd. Typsnitten
i logotyperna beskrevs som barnsliga, tokiga och klumpiga.
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Respondenterna beskrev uppskattade logotyper som enkla, tydliga, stilrena, moderna,
genomtänkta och fräscha. Vad gäller typsnitt var det viktigaste att det var tydligt, enkelt
och lätt att läsa. Bland enkätsvaren framgick det att det var viktigt att second hand står
utskrivet på logotypen för att logotypen ska associeras med second hand. Många
uppskattade känslan av hållbarhet och miljöfokus. Några uppskattade retro och vintage.
Färgmässigt uppgav flera att de gillar jordnära färger, medan andra ville ha mer färgglatt.
Återkommande var vikten av att sticka ut och ha en tydlig och personlig karaktär. Enkelt
var ett ord som förekom mycket, men både i negativa och positiva sammanhang.

Respondenterna tilltalades inte av logotyper där de upplevde logotyperna som
omoderna, plottriga eller tråkiga. Färgmässigt ansåg många att skrikiga färger och för
många färger ska undvikas, men även att inte ha med någon färg alls. Barnslig stil med
för mycket snirklig skrivstil uppskattades inte heller. Det fanns även en del som inte
uppskattade när logotyperna känns för moderna och präktiga, då de ansåg att de kan
hitta bättre fynd om butikens logotyp är mindre formgiven.

19



5. Identifikationsfas

5.1 Fokusgrupp

Via det digitala mötesverktyget Zoom genomfördes två diskussioner med tre deltagare i
varje (se bilaga 4). Inför diskussionerna ställdes en presentation samman med andra
logotyper än de från den inledande studien. Denna gång inkluderas enbart existerande
logotyper för secondhand-butiker i Sverige, och dessa fördelades genom att först visa
logotyper för enskilda butiker och sedan logotyper för secondhand-butiker som finns
som kedjor i Sverige.

Båda sessionerna inleddes med information om syftet med fokusgruppen och tillfrågan
om tillåtelse att spela in sessionen. Deltagarna fick introducera sig för varandra för att
lätta upp för samtal. De första frågorna behandlade deras befintliga uppfattning om
second hand och hur ofta de handlar second hand. Därefter genomfördes en diskussion
utifrån exempelbilder, där ett flertal logotyper visades. Avslutande frågor berörde hur de
skulle beskriva önskvärda element i secondhand-butikers logotyper.

Av de sex personerna i fokusgrupperna varierade deras vanor med att handla second
hand från varannan månad till fyra gånger i veckan. Den befintliga bilden skiljde sig åt,
men återkommande teman var upplevelsen av att det förekom en stor variation bland
secondhand-butiker och deras fokus. De upplevde att vissa butiker hade ett mer
genomtänkt och sorterat utbud medan andra var fyllda till brädden med “krimskrams”.
Hälften av deltagarna uppfattade en starkare koppling mellan second hand och
hållbarhet, medan den andra halvan upplevde en starkare koppling mellan second hand
och välgörenhet.

Fokusgrupperna kopplade främst färgen röd till existerande logotyper inom second
hand. Flera uppgav att de inte brukar se välgjorda ut, och nämnde att det såg ut som att
de var gjorda i program som inte är menade för framtagande av logotyper, exempelvis
Word, Paint eller PowerPoint. Förutom detta menade de att mycket fokus lagts på att
framhäva att de är en hjälporganisation framför att lyckas med butiksförsäljning. Det
togs även upp att vissa secondhand-butiker går mot att bli mer moderna och
ungdomliga, och detta ansågs leda till att dessa butiker sticker ut mer.

Diskussion kring mindre secondhand-butikers logotyper

Den första exempelbilden som diskuterades var ett kollage innehållande sju mindre
secondhand-butikers logotyper. Dessa ansågs vara barnsliga, otydliga och omoderna.
Flera av logotyperna uppfattades som hastigt framtagna. Logotyperna ansågs sakna
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enhetlighet, var otydliga och förvirrande samt gav de en känsla av en låg budget. Vissa
logotyper uppfattades vara riktade mot medelålders damer, vissa mot barn, vissa mot
ekonomiskt utsatta personer. Vissa upplevdes sakna en tydlig målgrupp, både i form av
att de kunde vara för intetsägande samt för att de var otydligt kopplade till second hand.

Vid frågan om någon av logotyperna skulle göra dem intresserade av att handla i
respektive butik, menade vissa ur fokusgruppen att de vore intresserade av ett fåtal av
exemplen. De logotyper som inte skapade intresse upplevdes rikta sig mot en annan
målgrupp, till exempel barn, och därför skulle de inte gå in. Flera i fokusgruppen ansåg
också att det är viktigt att det står second hand i logotypen, då chansen att de skulle gå
in i butiken skulle minska om de var osäkra på om det var second hand eller inte.

För att vilja lämna in saker till butiker menade majoriteten att det viktigaste då var att
pengarna går till något bra. De menade även att det var viktigt att logotypen upplevs som
seriös, då det upplevs spegla att det är en seriös verksamhet. De ville inte lämna in sina
saker om logotypen är för otydlig. Vissa av butikerna skulle deltagarna endast lämna in
till om deras saker stämmer överens med deras uppfattade målgrupp. Ett exempel på
detta var om logotypen upplevdes som barnslig skulle de bara lämna in barnsaker. En
mer generell logotyp gör att de skulle lämna in en större variation av saker. De
konstaterade att logotypen avgör kvaliteten på vad de lämnar in. Fina saker skulle
lämnas till en butik med ordentlig logotyp, och saker i sämre skick skulle lämnas om
logotypen känns oseriös. Deltagarna upplevde inte ett stort intresse av att själva handla
hos butikerna, då de uppgav att de enbart kunde tänka sig att handla hos ett fåtal av de
visade butikerna.

Diskussion kring större secondhand-butikers logotyper

När fokusgruppen fick se nästa exempelbild med nio större secondhand-butikers
logotyper, skilde sig många av åsikterna från den tidigare bilden. De upplevde
logotyperna vara mer genomtänkta och välarbetade. Majoriteten av logotyperna
upplevde de som mer seriösa än de för mindre butiker. Vissa av logotyperna ansågs
dock vara för sterila, allvarliga och hårda, även om det påpekades som viktigt med
seriösa logotyper. Dessa ansågs vara för tråkiga och anonyma. De kom fram till att det
finns ett mellanting mellan stilrent och tråkigt. De mest uppskattade logotyperna ansågs
vara trendiga, mysiga och välkomnande. De upplevdes också vara mer genomtänkta och
deltagarna menade att dessa kommer hålla bättre i längden genom att vara stilrena.

Gällande vilka målgrupper som är tänkta att tilltalas ansåg fokusgruppen att dessa
logotyper var mer gränsöverskridande och inte lika nischade som de i exempelbild 1.
Vissa av dessa logotyper uppfattades rikta sig mest till unga, rika och “hippa” personer.
Vissa kändes mer tilltalande för miljötänkare i alla åldrar, medan andra känns mer
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riktade mot äldre personer. Ett par logotyper kändes för intetsägande för att tilltala
någon specifik målgrupp.

När deltagarna frågades om de kan tänka sig att handla hos dessa butiker så var de
överens om att de skulle kunna handla hos alla. De ville gärna att det ska framgå att
pengarna går till välgörenhet, men samtidigt kan de känna en olustig känsla om butiken
speglar för mycket välgörenhet, då fokusgruppen menar att det kan kännas som att en
köper saker som egentligen borde köpas av någon mer behövande. Även vid denna
exempelbild menar de att det är bra om det står second hand i logotypen samt att en
organiserad logotyp kopplas till att det borde vara organiserat inne i butiken.

Fokusgrupperna var överens om att de inte tilltalas av för många färger eller när
logotyper upplevs som plottriga eller spretiga. Om logotypen ska innehålla en symbol
föredrogs det att den är enkel. Återigen betonar de att orden second hand ska vara med i
logotypen, men att det inte ska utgöra den större delen av logotypen. De skulle föredra
om den är mindre, men fortfarande en del av logotypens helhet.

När grupperna ombads spåna fritt kring teman eller känslor de skulle uppskatta i
secondhand-butikers logotyper uppgav dem att de helst ska vara lättsamma,
ungdomliga, mjuka och med få färger. De menade att eftersom innehållet i butikerna kan
vara så osammanhängande är ett avskalat formspråk att föredra. Logotyperna fick gärna
framhäva att second hand är bra för miljön, då de upplevde att det skulle ge en bredare
målgrupp än om de lägger fokus på välgörenhet. Färg ville de helst ska användas som
en slags betoning, men att huvuddelen av logotypen bör vara svart. Färgerna ville de
gärna skulle vara jordnära, till exempel en mörkt dov grön. Varma färger ansåg de också
vara passande, eftersom de upplevde dessa som inbjudande.

Diskussion kring typsnitt

Figur 1 – De åtta kategorier av typsnitt som presenterades för fokusgruppen.
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Avslutningsvis presenteras en exempelbild innehållandes åtta kategorier av typsnitt (se
fig. 1). Deltagarna i båda fokusgrupperna var eniga om att geometriska linjärer passade
bäst. Temat på typsnitt menade de ska vara enkelt och tydligt, men inte för hårt och
kantigt.

5.2 Värdeord

När båda diskussionerna med fokusgrupperna var avklarade sammanställdes
anteckningarna för att sammanfatta svaren. Återkommande värdeord letades upp ur
denna text. Utöver detta analyserades innehållet på ett flertal av existerande
secondhand-butikers hemsidor, för att ta reda på vad de hade för främsta fokus och
värdeord vid en första anblick (se bilaga 5). Värt att notera är att detta var en analys av
värdeord som butikerna återspeglar generellt och inte specifikt i sina logotyper. 16
butikers hemsidor undersöktes, varav 10 främst framhävde välgörenhet och 2 av 16
främst framhävde hållbarhet. 7 av de 10 butiker med välgörenhet i fokus tog även upp
hållbarhet, men detta nämndes längre ner på sidan eller inne på en annan flik. Ur
enkätsvar och fokusgrupper var hållbarhet och miljö klart den mest efterfrågade
associationen till second hand. Endast ett fåtal nämnde att välgörenhet var något som
önskades framhävas i det grafiska materialet. Detta gick emot vad många av
secondhand-butikerna speglar utåt i sitt grafiska material idag.

Tre teman för våra varianter av logotyper bestämdes – hållbart tema, välgörande tema
och modernt tema. Att logotyperna önskades formges åt det moderna hållet var vanligt
förekommande, därför fick det ett eget tema. Värdeord som enkelhet och genomtänkt
blev riktlinjer för alla logotyper.
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6. Designarbete

6.1 Utforskande fas

6.1.1 Brainstorming

Sessionen med brainstorming genomfördes på varsitt håll under femton minuter. Syftet
med denna session var att generera så många associationer som möjligt kopplade till
respektive tema (se 5.2). Alla kopplingar och associationer gällande värdeorden skrevs
ner i egna dokument. När tiden gått ut diskuterades innehållet i listorna gemensamt, för
att sedan plocka bort de associationer och kopplingar som inte var relevanta för temat.
En tabell för varje tema skapades för att ge en tydlig översikt över associationerna (se
fig. 2).

Figur 2 – Sammanställning tabeller från brainstorming utifrån teman.

6.1.2 Moodboarding

Nästa steg i designarbetet var att skapa moodboards. Moodboardsen baserades på de
tabeller över associationer som tagits fram under brainstormingen. Syftet var att
visualisera hur associationerna tolkats, delvis för kunna skapa en generell bild över
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vilken känsla som skulle återspeglas i formgivningen (se 2.3), men även för att generera
inspiration inför framtagande av skisser. Tre separata anslagstavlor skapades i det
webbaserade verktyget Pinterest, en för temat hållbar, en för temat välgörande och en
för temat modern. I dessa anslagstavlor samlades inspirerande bilder som på ett eller
annat sätt ansågs stämma överens med orden i tabellerna. De sex olika bilderna i varje
anslagstavla som ansågs vara mest representativa för varje tema plockades ut och
sammanställdes i varsin separat moodboard.

Figur 3 – Moodboard för temat kopplat till värdeordet Hållbarhet

Första moodboarden (se fig. 3) förmedlar ett tema kopplat till hållbarhet i form av
organiska former, jordnära och lugna färger samt ett avslappnat uttryck. Symboler i form
av blad är återkommande.

Figur 4 – Moodboard för temat kopplat till värdeordet Välgörande
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Andra moodboarden (se fig. 4) förmedlar temat välgörande kopplat till gemenskap och
medmänsklighet. Varma och mjuka färger som ska upplevas välkomnande och
omfamnande. Återkommande element är symboler av människor och hjärtan.

Figur 5 – Moodboard för temat kopplat till värdeordet Modern

Den tredje moodboarden (se fig. 5)  förmedlar ett tema kopplat till modernitet. Färgerna
här är mer ovanliga i sammanhanget för second hand, och fokus ligger på att sticka ut
samtidigt som de ska upplevas som vänliga.

6.1.3 Skissmetod

Efter att de tre olika moodboardsen tagits fram var nästa steg i designprocessen att
generera skisser (se fig. 6) baserat på dessa moodboards.

För att underlätta skissandet, samt det kommande konceptarbete kring logotypen,
valdes det fiktiva butiksnamnet Variation ut. Att använda ett och samma butiksnamn i
varje skiss motiverades även genom resultatet från förstudien, då det visade att många
respondenter värderat olika logotyper på olika sätt baserat på vilket ord som stod med i
logotypen. Namnet Variation i sig valdes eftersom det ansågs kunna vara ett passande
namn på en riktig secondhand-butik, samtidigt som det var neutralt och ansågs ha en
bra ordbild. Designprinciperna (se 2.3.1) hierarki, kontrast och balans fanns alla med i
åtanke under framtagandet av skisserna. Baserat på resultatet från den tematiska
analysen av fokusgrupperna, hade slutsatsen dragits att secondhand-butiker med fördel
bör ha med ordet second hand i logotypen. Detta applicerades i alla skisser genom olika
typer av utföranden, för att på så vis utforska så många potentiella alternativ som
möjligt.
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Under skissessionen delades inte skisserna in efter vilket tema de kunde tänkas passa
in i. Tanken var att ta fram så många skisser som möjligt där alla, mer eller mindre,
skulle gå att justera och anpassa efter önskat tema i ett senare skede. Det ansågs vara
viktigare att få med flera olika av Wheelers (2018) kategorier av logotyper (se 2.4.1), som
till exempel ordmärken. Flest skisser var kombinationer av symboler och text i form av
emblem. Enbart en skiss i kategorin bokstavsform gjordes, eftersom det inte skulle
passa med en så pass kryptisk logotyp när det var viktigt att få fram en logotyp som
tydligt signalerar second hand. Inga skisser gjordes i kategorierna bildmärken och
abstrakta märken av samma anledning.

Figur 6 – Skisserna.

6.1.4 Urval

Tanken bakom varje skiss presenterades och diskuterades. Vissa upplevdes inte lika
underbyggda eller låg för långt ifrån värdeorden, till exempel genomtänkt och enkel.
Dessa skisser sorterades bort.

Två skisser valdes ut som ansågs passa till vardera tema. För att inte vara fästa vid de
egna skisserna valdes först två av den andres ut, och avslutningsvis valdes en tredje av
ens egen. På så sätt hade sex skisser valts ut som kunde tas vidare för digitalisering.
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Figur 7 – Skiss för designalternativ 1

Symbolen i den första utvalda skissen (se fig. 7) var en kombination av ett löv och ett
hjärta. Lövet fick vara en symbol för hållbarhet, och hjärtat en symbol för välgörenhet.
Symbolen omringas av butikens namn, vilket gör helheten till ett emblem. Den cirkulära
formen ska påminna om ett kretslopp, där varorna som lämnas in får nytt liv hemma hos
någon annan.

Figur 8 – Skiss för designalternativ 2

Skiss för det andra designalternativet (se fig. 8) har solen som symbol, en kombination
av något som känns varmt, välkomnande och naturligt. Solen är inte vanligen kopplad
som en symbol för hållbarhet, och just den oväntade symbolen var något som testades
eftersom flera uppgett att de vill att logotypen ska vara unik och nytänkande.

Figur 9 – Skiss för designalternativ 3

Den tredje skissen (se fig. 9) utgick från enkelhet, där ett löv fick symbolisera hållbarhet.
Varianten är lik upplägget i skiss nummer fyra, men denna har butikens namn i versaler
medan det är skrivet som gemener i skiss fyra.
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Figur 10 – Skiss för designalternativ 4

Symbolen i den fjärde (se fig. 10) skissen en kombinerad form av ett löv och ett hus.
Huset som symbol kan både kopplas till välgörenhet, att ge någon tak över huvudet,
samt genom att det som säljs ofta är saker till hemmet, allt under ett och samma tak.

Figur 11 – Skiss för designalternativ 5

Den femte skissen (se fig. 11) liknade den första skissen, men symbolen hade tagits
bort. Symbolen ersattes av pilar som rundats av för att även kunna tolkas som hjärtan.
Denna skiss hade ett större fokus på kretslopp.

Figur 12 – Skiss för designalternativ 6

Den sjätte skissen (se fig. 12) hölls enkel, där second hand placerats som en halvcirkel i
slutet på butikens namn. Denna version var den mest avskalade och närmast värdeordet
enkel, därav testades det om detta var mest tilltalande.

6.2 Digitalisering av valda designalternativ

De skisser som stämde bäst överens med kriterierna och värdeorden valdes ut för
digitalisering. För att följa råden från Bergström (2017) och Budelmann et al. (2010) om
färg (se 2.4.3) i logotyper skapades logotyperna i detta skede enbart i helsvart och
presenterades på en helvit bakgrund. Dels på grund av att det är viktigt att logotyper (se
2.4.1) fungerar i svartvitt, samt för att undvika att färgernas personlighet och känsla
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skulle påverka respondenternas åsikter om formgivningen. Under digitaliseringen
förtydligades och förstärktes de olika utförandena av designprinciperna hierarki,
kontrast och balans (se 2.3.1).

6.2.1 Val av typsnitt

Typsnitten som valdes ut som alternativ för logotyperna (se fig. 13) var baserade på de
värdeord som kom fram i den tematiska analysen av den första enkäten. Typsnitten
skulle undvika att vara barnsliga, plottriga, snirkliga eller svårlästa. Typsnitten skulle vara
enkla, tydliga och lättlästa. Baserat på detta skapades ett bibliotek av ett tjugotal typsnitt
som ansågs passa bra in på värdeorden.

Figur 13 – Fyra exempel på alternativ för typsnitt i logotypen.

6.2.2 Framtagande av färgkombinationer

Färgkombinationerna som togs fram representerade alla varsitt tema. Även två extra
färgkombinationer togs fram, en kallare kombination samt en som enbart var svart och
vit. Kombinationerna togs fram från våra moodboards, där diskuterades vilka som bäst
representerade temat. Kombinationerna skulle även vägas mot värdeord som framkom
ur analysen av första enkätens svar. Baserat på analysen skulle användandet av för
många olika färger undvikas, även skrikiga färger skulle undvikas. Färger som ansågs
passa var både jordnära och färgglada, viktigast var att de skulle ha en personlig
karaktär. Nyanserna som valdes parades ihop och jämfördes för att avgöra om de hade
tillräcklig färgkontrast (se 2.3.1.2) mot varandra.
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6.2.3 Utförda justeringar vid digitalisering

Figur 14 – Skiss och digital version av designalternativ 1

Den första skissen (se fig. 14) justerades så att bakgrundsfärgen i hjärtat var helt ifylld,
för att logotypen skulle fungera i helsvart. Lövet urstansades från den helsvarta delen av
hjärtat för att särskilja de två olika delarna utan att de skulle upplevas som två helt
separata objekt. Styrkekontrasten (se 2.3.1.2) mellan tjockleken i typsnittet för namnet
Variation jämfört med den lättare vikten i typsnittet för ordet second hand ökades under
digitaliseringen. Detta för att bidra till en förstärkt hierarki (se 2.3.1.1) i logotypen, samt
för att skapa en bättre balans (se 2.3.1.3) mellan text och symbol. Skissen valdes till
temat hållbar på grund av det fokus som riktas mot lövet.

Figur 15 – Skiss och digital version av designalternativ 2

Den andra skissen (se fig. 15) gjordes något simplare, då typografin (se 2.4.2) kunde
upplevas som för klumpig och opassande i sitt sammanhang. Både värdeord som
lättläst och enkel ledde oss till ett annorlunda digitalt utförande. Under digitalisering
minskades styrkekontrasten (se 2.3.1.2) mellan tjockleken i typsnittet och tjockleken i
symbolen för att skapa en mer balanserad helhet. Kontrasten i logotypen utgörs främst
av storlekskontrast mellan namnet Variation och texten second hand.
Storlekskontrasten mellan dessa bidrar även till hierarkin i logotypen. Skissen valdes till
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temat välgörande, då solens utstrålade värme syftade till att anspela på den värme som
medmänsklighet och välgörenhet skapar.

Figur 16 – Skiss och digital version av designalternativ 3

Den tredje skissen (se fig. 16) justerades enbart genom att lövet rätades upp för att
passa bättre ihop med typsnittet. Hierarkin i denna logotyp utgjordes även den främst av
storlekskontrasten mellan namnet Variation och ordet second hand. Skissen valdes till
temat hållbar på grund av lövets koppling till naturen.

Figur 17 – Skiss och digital version av designalternativ 4

Den fjärde skissen (se fig. 17) fick ett mer stiliserat löv och en tjockare linje med ökad
styrkekontrast i textens vikt under digitaliseringen. Skissen valdes till temat välgörande
på grund av att huset som symbol kan kopplas till någon form av skydd eller tak över
huvudet.

Figur 18 – Skiss och digital version av designalternativ 5

Den femte skissen (se fig. 18) fick ett mer robust typsnitt under digitaliseringen.
Styrkekontrasten sänktes mellan de hjärtformade pilsymbolerna och typografin för att
öka balansen i logotypen. Skissen valdes till temat modern på grund av dess avskalade
formgivning (se 2.3) och starka fokus på typografi.
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Figur 19 – Skiss och digital version av designalternativ 6

Den sjätte skissen (se fig. 19) rätades upp och fick en tydligare form av en halvcirkel
under digitaliseringen. Även namnet Variation gjordes mer robust för att öka
styrkekontrasten mellan de typografiska elementen. Skissen valdes till temat modern då
även denna skiss hade en avskalad formgivning, en okonventionell komposition och ett
starkt fokus på typografin.

6.3 Värdering av designalternativ

Sex förslag på formgivning (se fig. 20)och fem förslag på färgkombinationer (se fig. 21)
lades ihop i en andra enkät (se bilaga 6). Syftet med enkäten var att undersöka vilka
styrkor och svagheter logotyperna och färgerna hade hos målgruppen, samt för att ta
reda på vilken form- och färgkombination som flest personer tyckte om. Enkäten
besvarades av 89 personer.

Figur 20 – De sex utvalda logotyperna som respondenterna fick välja mellan.
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Figur 21 – De fem utvalda färgkombinationerna som respondenterna fick välja mellan.

Föredragen logotyp – Grupp 1

Figur 22 – De två olika logotyperna inom grupp 1.

Mellan alternativ 1 och alternativ 2 inom grupp 1 föredrog 73% alternativ 1 och 27%
alternativ 2 (se fig. 22). Återkommande anledningar gällande varför respondenterna
föredrog alternativ 1 var att den upplevdes mer kontrastrik och modern, samt hade en
tydligare koppling till second hand genom symbolen som innehåller både ett löv och ett
hjärta samt formen av en cirkel som ofta associerades med ett kretslopp. Många ansåg
att kopplingen mellan second hand, natur och medkänsla är viktig i en logotyp utformad
för en secondhand-butik. Gällande alternativ 2 var det flertalet respondenter som angav
att den kändes mer kopplad till spa, solsemester, solarium eller någon form av
dagverksamhet.
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Föredragen logotyp – Grupp 2

Figur 23 – De två olika logotyperna inom grupp 2.

Mellan alternativ 1 och alternativ 2 inom grupp 2 föredrog 65,2% alternativ 1 och 34,8%
alternativ 2 (se fig. 23). Återkommande anledningar gällande varför respondenterna
föredrog alternativ 1 var att den kändes mer välbalanserad, luftig, lätt på ögat, mjuk samt
hade en tydligare koppling till miljö. Alternativ 2 upplevdes av många som för klumpig,
obalanserad samt att den förknippades med religion eller en hjälporganisation.

Föredragen Logotyp – Grupp 3

Figur 24 – De två olika logotyperna inom grupp 3.

Mellan alternativ 1 och alternativ 2 inom grupp 3 föredrog 34,8% alternativ 1 och 65,2%
alternativ 2 (se fig. 24). De som föredrog alternativ 2 uppgav att den var lättare att läsa,
att det var en mer oväntad placering av texten samt att det var bra med en distinktion
mellan butikens namn och orden second hand. De som föredrog alternativ 1 ansåg den
mer visuellt intressant, att de var vana vid och uppskattade hjärtan i samband med
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second hand och att de uppskattade cirkelformen.

Föredragen Logotyp – Alla alternativ

Figur 25 – Alla olika logotyper som ställdes mot varandra.

Respondenterna ombads att välja vilket alternativ de föredrog mest av alla sex tidigare
presterade alternativ (se fig. 25). Med stor marginal till övriga alternativ, var det alternativ
1 med 42,7% som flest respondenter angav att de föredrog. Återkommande anledningar
gällande varför detta alternativ föredrogs var att den beskrevs vara tydligast, mest
nytänkande, stilren, modern samt att den hade starkast koppling till miljö och natur i
kombination med second hand. De nackdelar som nämndes med det mest föredragna
alternativet var att det ansågs vara för uttjatat med ett löv i symbolen samt att den inte
var så minimalistisk.

Föredragen färgkombination

Figur 26 – De olika färgkombinationerna som ställdes mot varandra.

I enkätens sista avsnitt, färgkombinationer, fick respondenterna rösta på vilken
färgkombination de helst ville se i samband med en secondhand-butik, samt ange vad
de upplevde att färgkombinationen förmedlade (se fig. 26). Den gröna
färgkombinationen fick en stor majoritet av rösterna då 67,4% angav att de helst ville se
den i samband med second hand. Respondenterna angav att de valde den gröna
färgkombinationen då den gav starka associationer till hållbarhet, kretslopp,
miljömedvetenhet, något som de beskrev vara önskvärt. Andra positiva anledningar som
angavs vara bidragande faktorer till att den gröna kombinationen föredrogs var att den
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upplevdes som harmonisk, neutral, trovärdig och kvalitativ. Återkommande teman hos
de respondenter som inte föredrog den gröna färgkombinationen var att de ansåg att
deras association till källsortering var för stark eller att det inte kändes tillräckligt glatt.

Sammanfattningsvis uppgav respondenterna att det är viktigt att symbolerna kan
kopplas till second hand, att texten är lättläst samt att logotypen innehåller god kontrast.
Cirkel som form uppskattades, och även löv som symbol. Dessa fick respondenterna att
tänka på miljön och cirkulära kretslopp. Värdeord som framkom var enkel, tydlig, unik,
modern, fräsch och pålitlig. Dessa lärdomar togs i åtanke inför färdigställandet av
konceptet.

6.4 Färdigställande av koncept

Eftersom formalternativ 1 och färgkombination 1 var populärast (se figur 25 och 26),
utformades slutalternativen helt utefter dessa som utgångspunkt.

Figur 27 – Utvecklingsprocess av alternativa slutversioner.

Från analysen av respondenternas fritextsvar sammanställdes en lista med riktlinjer för
att styra vidareutvecklingen av logotypen. En av de mest återkommande kommentarerna
var att logotypen behövde vara tydlig. Med detta i åtanke utforskades olika utformningar
för att tydliggöra både lövet och hjärtat (se fig. 27). Även ordet mjuk var ett
återkommande värdeord som präglade utformningen, framför allt gällande utformningen
av lövet, där linjerna gavs kurvor för att upplevas som mindre stela.
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Varianter på färgkombinationer testades, både med varmare och kallare nyanser av grön,
samt mörkare och ljusare toner. En allt för mörkt grön färg i texten upplevdes ha för
starka kopplingar till källsortering, en association som även vissa av respondenterna
ville undvika. För att ge logotypen en mer särskiljande färg valdes istället en kallare
nyans för texten och konturen.

Tydliga kontraster var en annan riktlinje som efterfrågades, därför testades olika vikter
på typsnitten. I vissa fall upplevdes styrkekontrasten (se 2.3.1.2) så stor att den gick
emot riktlinjerna om att vara tydlig och lättläst. Andra mer avrundade typsnitt testades,
till exempel Scheme och Korolev Rounded. De upplevdes dock framhäva en mer barnslig
känsla, något som skulle undvikas enligt respondenterna. Till slut togs beslutet att
använda typsnittet Museo Sans, då den upplevdes lättläst, seriös och välkomnande.

6.5 Värdering av slutgiltig design

I den avslutande enkäten (se bilaga 8) visades den slutgiltiga logotypen upp (se fig.28).
Syftet med den avslutande enkäten var att mäta hur stor andel av respondenterna som
ansåg att logotypen passar för second hand, om de tilltalas av den och vilka värdeord
som återspeglas bäst. Denna enkät besvarades av 126 personer. Även denna gång var
fördelningen i åldersgrupperna relativt jämn. 27% av respondenterna tillhörde
åldersgruppen 15–24 år, 23% var 25–34 år, 20% var 35–54 år och 30% var i
åldersgruppen 55+. Strax över hälften (52%) av respondenterna var arbetande, medan
37% var studerande. Resterande angav att de var pensionärer eller annat.

Figur 28 – Tre utföranden av den slutgiltiga logotypen.

95% ansåg att logotypen passar för en secondhand-butik, och 93% tilltalades av
logotypen. På en femgradig skala, där 1 var “inte alls” och 5 var “helt och hållet”, blev
medelvärdet 4,26 för ordet hållbar, 3,79 för ordet välgörande och 3,63 för ordet modern.
Samtliga hade 4 som median. I en lista över elva beskrivande ord, där de ombads välja ut
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de tre ord som de ansåg passade bäst (se bilaga 8), var det vanligast att beskriva
logotypen som tydlig (60%), lugn (56%) och enkel (50%). Respondenterna ombads ange
om logotypen fick de att vilja handla, lämna in, eller både och, och där uppgav 88% att de
skulle både kunna tänka sig att lämna in och handla saker. 6% vill enbart handla, 6% vill
enbart lämna in.

För att återkoppla till vad som efterfrågades jämfördes resultatet från enkäten med de
riktlinjer och värdeord som uppkom i tidigare undersökningar. Tidigare uppgav
respondenterna att tydlighet var viktigt, både vad gäller läsbarheten på typsnitten, att
symbolerna har associationer som de kopplar till second hand, samt att det framgår att
det är en logotyp för second hand. Cirkeln upplevdes som en passande form, och löv
som symbol för hållbarhet uppskattades. Illa omtyckta logotyper beskrevs ofta som
röriga. Enkelhet efterfrågades istället. Gällande färger efterfrågades främst färger som
upplevs miljövänliga, positiva, lugna och inbjudande. Bland de fem färgalternativ som
visades i den tidigare enkäten föredrogs den gröna kombinationen.

När de tidigare riktlinjerna och värdeorden jämfördes med resultatet från den avslutande
enkäten, ansågs många av de efterfrågade aspekterna vara besvarade. Med 93% som
tilltalades av logotypen, och 95% som ansåg att den passar för second hand, bedömdes
logotypen vara passande för att tilltala en bredare målgrupp, där majoriteten även skulle
kunna tänka sig att både lämna in samt handla saker.
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7. Resultat
Resultaten visade på att det förekommer ett glapp mellan de budskap som målgruppen
tilltalas av och efterfrågar, kontra vad secondhand-butikerna själva vill förmedla.
Målgruppen tilltalas av att ha temat hållbarhet i fokus, medan majoriteten av butikerna
istället förmedlar temat välgörenhet främst. Det finns även en koppling mellan den
visuella kommunikationen och målgruppens villighet att lämna in saker, handla saker
eller både lämna in och handla saker i secondhand-butiken. I butiker med en genomtänkt
logotyp och en tydlig koppling till hållbarhet är målgruppen mer benägen att både lämna
in samt handla saker. Målgruppen var mer benägen att enbart lämna in saker i butiker
med störst koppling till välgörenhet.

Baserat på resultaten från värdering av slutgiltig design (se 6.5) ansågs logotypen vara
en funktionell och ändamålsenlig logotyp som tilltalar en bredare målgrupp. Logotypen
ansågs av respondenterna stämma bra överens med det tänkta syftet, då den tydligt
kunde kopplas till både de efterfrågade värdeorden och de tre temana. Med resultatet
från värderingen i åtanke togs beslutet att inte justera logotypen ytterligare. Detta
baseras på att synpunkter på potentiella förändringar som angavs i enkäten var få.

7.1 Logotyp

Figur 29 – Tre varianter av den slutgiltiga logotypen.

Slutdesignen av logotypen innehåller butiksnamnet och orden second hand skrivet i en
cirkel runt en symbol för att skapa formen av ett emblem (se fig. 29). Formen av ett runt
emblem motiverades genom den stora mängden respondenter som angav att det
uppskattade det utförandet i en logotyp. Den tyngre vikten i typsnittet för butiksnamnet
jämfört med den lättare vikten i orden “second hand” skapar styrkekontrast (se 2.3.1.2).
Styrkekontrasten syftar till att skapa en hierarki (se 2.3.1.1) mellan orden för att främja
läsbarheten samt för att framhäva själva butiksnamnet. Symbolen utgörs av formen av
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ett hjärta där ena halvan av hjärtat har formen av ett löv. Kombinationen mellan hjärtat
och lövet återkopplar tillsammans både till temat hållbar och temat välgörande, två
teman som genomgående varit efterfrågade från målgruppen. Tjockleken på linjerna i
symbolen är en mellanstorlek mellan den tunga vikten i typsnittet för namnet Variation
och lättheten i vikten av ordet second hand. Valet av tjockleken på symbolens linjer
syftar till att skapa balans (se 2.3.1.3) i logotypen. Att orden i logotypen är skrivna i
versaler motiverades genom att det skapar ett balanserat uttryck när bokstavshöjden är
densamma i alla bokstäver. Användandet av versalerna motiverades även genom att de
bildar en tydligare form av en cirkel.

Utformningen av den slutgiltiga logotypen har många likheter med logotyp 13 som
visades upp för fokusgrupperna. Diskussionen kopplad till den logotypen finns i bilaga 4.
Båda är emblem där namnet står på övre raden och second hand på undre raden. Båda
har styrkekontrast i typsnittsvikt mellan övre och undre halvan. I mitten ryms även en
enkel symbol i båda logotyperna.

För att summera det hela går Bergströms (2018) teorier om en fungerande logotyp (se
2.4.1) i linje med den slutgiltiga logotyp som skapats. Resultatet är en logotyp som både
stämmer överens med vad målgruppen uttryckt att de tilltalas av samt uppfyller
Bergströms kriterier för fungerande logotyper.

7.2 Färgval

I det tidiga skedet av arbetet var grön den färg som oftast angavs som efterfrågad färg.
Många associerade grönt med hållbarhet, vilket många ansåg att second hand ska
förmedla. Efter att tagit fram fem färgkombinationer i den värderande enkäten var det
den gröna färgkombinationen som var mest populär (se fig. 26). Även här angav många
att det var på grund av att färgen associeras med hållbarhet, men menar också att de
upplever färgen som lugn.

Figur 30 – Fyra slutgiltiga färger i logotypen.
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Fyra nyanser har använts i logotypen, med två nyanser av grön i fokus (se fig. 30). Just
dessa nyanser av grön valdes ut för att andra mer omättade nyanser upplevdes ha
starkare associationer till källsortering. Med hjälp av ökad mättnad ansågs nyanserna
även återspegla värdeordet positiv. Bakgrunden är ljust beige, och valdes för att spegla
värdeordet lugn, och för att jordnära färger tidigare efterfrågades. Den mörka
konturfärgen och textfärgen var från början mörkt grön, men upplevdes även den ge
associationer till källsortering. Nyansen justerades åt det kallare hållet och är nu
närmare mörkblå, något som ansågs spegla värdeordet särskiljande.

Att använda fyra nyanser kan anses gå emot värdeordet “enkel”. Anledningen var för att
tydligare lägga logotypen och de gröna nyanserna i ett sammanhang. Genom att ha tagit
fram fyra nyanser finns potential för att använda dessa i annat material, till exempel i
skyltning, marknadsföring eller på sociala medier. Motiveringen är att en logotyp som
både fungerar med eller utan färg (se 2.4.3) blir mer anpassningsbar till olika situationer.

7.3 Typsnitt

Figur 31 – De två vikterna av det slutgiltiga typsnittet i logotypen.

Det slutgiltiga typsnittet som används i logotypen är det linjära typsnittet Museo Sans i
två olika vikter (se fig. 31). Typsnittet är lättläst, stabilt, geometriskt, modernt och tydligt
utan att bli för hårt och kantigt. De fördelar med Museo Sans som främst skiljde sig mot
de bortvalda typsnitten var att styrkekontrasten (se 2.3.1.2) var högre och att
formspråket stämde bäst överens med de efterfrågade komponenterna tydlighet,
enkelhet och kontrast. Öppenheten i bokstaven c skapar ett mjukare och mer inbjudande
intryck i Museo Sans, jämfört med det bortvalda typsnittet Poppins där bokstaven c har
en mer sluten form. Valet av ett linjärt typsnitt anses även passande då Hellmark (2006)
menar att denna kategori lämpar sig väl för text som ska kunna läsas på håll (se 2.4.2).
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8. Slutsats
I detta arbete undersöktes två forskningsfrågor. Med hjälp av insamlad data i arbetet ska
dessa frågor nu besvaras. De två undersökta forskningsfrågorna var:

● Hur bör det grafiska formspråket för secondhand-butiker utformas för att
återspegla målgruppens önskade värdeord för secondhand-butiker?

● Hur bör det grafiska formspråket för secondhand-butiker utformas för att tilltala
en bredare målgrupp?

De efterfrågade värdeorden var främst tydlighet och enkelhet. Tydligheten bör vara
genomgående både i läsbarheten i typsnittet, att symbolerna kan kopplas till second
hand samt att second hand bör vara tydligt utskrivet i logotypen. Detta, samt att hålla
logotypen enkel utan onödiga element, bör ligga som grund för beslut i
designprocessen. Vanligast var att efterfråga kopplingar till hållbarhet och färgen grön,
därför kan även detta vara en passande riktlinje i designen. Samtidigt efterfrågades
personlighet och att sticka ut, så att mena att alla bör designa gröna logotyper efter
samma mall vore att gå emot en värdering hos målgruppen. För att underlätta valet av
andra färger än grön så bör de utvalda färgerna upplevas som miljövänliga, positiva,
lugna och inbjudande. Tydlighet och enkelhet bör vara en riktlinje att följa oavsett vald
färg.

För att få ett grafiskt formspråk för secondhand-butiker att tilltala en bredare målgrupp
bör tydlighet och enkelhet ligga i fokus. Det som ska undvikas är att tolkas som
omodern, oprofessionell, tråkig och intetsägande (se 4.1). Att gå för långt åt motsatt håll
kan också upplevas som negativt, då flera uppgav att de ogillar när logotyperna känns
för moderna och präktiga. Att låta formspråket vara professionellt med fokus på att vara
inbjudande kan därför vara en passande riktlinje.
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9. Diskussion

9.1 Teoretiskt ramverk

Inom området grafisk design finns många olika teorier att utgå ifrån, därför var ett visst
urval nödvändigt att göra. Målet med urvalet var att välja ut de teorier som var av högst
relevans för arbetet. Risken med att genomföra detta urval blir dock att andra teorier
som hade varit viktiga att ha med i arbetet gås miste om. Detta kan i sin tur resultera i en
slags begränsning. Vi upplevde även problem med att hitta relevanta teorier och källor
med en tydlig och specifik koppling mellan grafisk design och second hand. Detta gjorde
att vi istället fick använda oss av relativt allmänna alternativ. Idealt vore om vi hade hittat
fler teorier och källor om grafiskt formspråk hos secondhand-butiker. Med detta i åtanke
anser vi dock att de designbeslut som tagits under arbetets gång haft en tillräckligt god
grund att utgå ifrån. Detta på grund av de principer som använts har varit väldigt
generella. Designbesluten hade kunnat vara mer välgrundade genom användandet av
fler specifika teorier.

9.2 Metod

De metoder som valdes ut för genomförandet av arbetet anses ha varit ett bra
komplement till det teoretiska ramverket. Enkätundersökningarna hade alla tre en stor
svarsfrekvens med lika stora andelar respondenter från varje åldersgrupp. Detta anses
varit en god representation av målgruppen. Att skicka ut enkätundersökningarna digitalt
gjorde det även möjligt att nå ut till människor från olika delar av landet som annars inte
hade haft möjligheten att delta. Det anses även varit en fördelaktig metod att använda
sig av på grund av de rådande restriktionerna kopplade till Covid-19.

De tematiska analyserna anses även de ha varit en passande analysmetod för arbetet.
Analyserna bestod av kategorisering av respondenternas värdeord. Vad varje person
anser med “enkel” och “modern” togs inte reda på. Användningen av tematisk analys
som metod påverkar studiens reliabilitet, då tolkningar och värderingar av koderna
gjordes utifrån personliga uppfattningar. Hade andra personer gjort studien hade
resultaten i de tematiska analyserna kunnat variera.

I studien användes två fokusgrupper. Deltagarna i dessa hade en demografisk spridning
genom olika yrkes– och studiebakgrunder samt att de bodde i olika delar i landet. Alla
deltagare var i 20-årsåldern, och fem av sex personer var kvinnor. För att öka studiens
validitet och reliabilitet, hade det varit önskvärt med större demografisk spridning
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kopplad till exempelvis ålder, kön och konsumtionsvanor, eftersom den tänkta
målgruppen var så pass bred.

De två sessionerna med fokusgruppen spelades in, samtidigt som deras svar
antecknades. Ett tillvägagångssätt hade varit att transkribera inspelningarna ordagrant,
för att säkerställa att det som faktiskt sades stämde helt och hållet. Vi valde att enbart
ställa samman de anteckningar som togs under tiden. Vid jämförelse av det inspelade
materialet från fokusgrupperna och anteckningarna upplevdes det som att de mest
väsentliga kommentarerna kom med, och att anteckningarna innehöll
välrepresenterande data. Att utöver anteckningarna utföra transkribering upplevdes inte
kunna skapa tillräckligt mycket mervärde för att prioritera att lägga tid på. Detta är något
som kan ha påverkat studiens reliabilitet, då en annan persons anteckningar hade
kunnat se annorlunda ut, och tolkats på ett annat sätt.

9.3 Inledande studie

I den inledande studien presenterades sex exempel på olika typer av formspråk som
förekommer i secondhand-butikers logotyper. Syftet var att synliggöra hur målgruppens
bild av formspråket kopplat secondhand-butikers logotyper såg ut. När den tematiska
analysen sedan genomfördes visade det sig att många respondenter angivit ett
alternativ mest kopplat till second hand enbart för att orden fanns med i den logotypen.
Även om det på ett sätt genererade en viktig insikt i arbetet gällande hur viktiga orden
“second hand” i logotypen var för målgruppen, gick vi miste om de åsikter vi sökte
kopplade till själva formgivningen. Med detta i åtanke, hade det troligtvis varit
fördelaktigt för studiens validitet om alla visade exempel innehöll ordet second hand för
att få ut åsikter och tankar om själva formgivningen som vi syftade till att undersöka.

9.4 Designprocess

Det antal skisser som togs fram under skissessionen kan ifrågasättas, då fler skisser
hade gett oss ett större urval att diskutera och sortera. Hur skisserna såg ut baserades
på personliga uppfattningar om rimliga utföranden vad gäller logotyper för second hand.
Hade studien utförts av andra personer hade skisserna med största sannolikhet sett
annorlunda ut. Studiens reliabilitet påverkades även då personliga uppfattningar och
erfarenheter kunde ha påverkat vilka av skisserna som valdes ut för digitalisering.

För att nå ett mer exakt svar på forskningsfrågorna hade det underlättat om vi kommit i
kontakt med ännu fler personer som kunde tycka till. Vi fick svar från ett brett spann av
åldrar. Vi vet däremot inte med säkerhet i vilken utsträckning som respondenterna
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representerade målgruppen.

9.5 Värdering

I enkäten kopplad till värdering av designalternativ valde vi att ställa två logotyper mot
varandra och bad respondenterna beskriva i fritext varför de valde som de gjorde.
Tanken med detta upplägg var att underlätta för respondenterna att beskriva varför de
föredrog en logotyp framför en annan genom att ge dem något att jämföra med. Syftet
var ta reda på vilka element i den valda logotypen som föredrogs och varför. Ett annat
sätt att lägga upp värderingen av de sex olika logotyperna hade varit att presentera dem
en och en, för att sedan efterfråga åsikter och intryck. Det hade kunnat resultera i en mer
specifik inblick i respondenternas preferenser.

I den avslutande enkäten valdes elva adjektiv ut, där respondenterna ombads välja ut
vilka tre de ansåg stämma bäst överens på logotypen. Att adjektiven begränsades till de
elva som vi valde begränsade i sin tur möjligheterna för respondenterna att välja adjektiv
fritt. Alternativen kan upplevas som ledande och inte representera vilka ord som
respondenterna själva skulle valt.

Ett fåtal respondenter uppgav i den avslutande enkäten att slutdesignen påminde
mycket om en redan existerande butikskedja för second hand. Denna kedja finns bara i
södra Sverige. Möjligen gjorde detta respondenter från södra Sverige mer färgade till
slutresultatet eftersom de sett en liknande logotyp förut. Just likheten som den
slutgiltiga logotypen har till denna butiks logotyp kan visa på att deras formgivning är
välmotiverad och lyckad.

Validiteten i den avslutande enkäten kan ifrågasättas gällande inställsamhet. Troligen
var många av respondenterna respondenter medvetna om att designförslaget var
framtaget av oss. Detta kan ha lett till ökad inställsamhet och minskad vilja att kritisera.
Möjligen har inte allas ärliga åsikt kommit fram. Eventuellt hade validiteten ökat om vi
gjort det mindre tydligt vilken design som vi stod bakom, eller om respondenterna i
mindre utsträckning bestod av personer vi har personlig relation till.

9.6 Resultat

Med de resurser som funnits tillgängliga anses resultatets validitet vara hög. Över
hundra personer bidrog med sina tankar och åsikter i enkäterna, men ett högre antal
hade kunnat ge ett ännu säkrare resultat grundat på fler åsikter. Även fler fokusgrupper
med olika deltagare hade kunnat öka resultatets validitet.
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I de digitala undersökningarna samt i fokusgrupperna presenterades och diskuterades
befintliga secondhand-butikers logotyper. Dessa logotyper och tillhörande namn på
aktörerna beslutades om att inte presenteras i arbetet, eftersom aktörerna själva inte fått
möjligheten att godkänna sitt deltagande i studien. Att inte presentera de exempel på
logotyper som använts i undersökningarna samt i fokusgruppen minskar således
resultatets reliabilitet. Om en liknande studie skulle utföras skulle troligen andra exempel
visas upp, och därmed skulle respondenternas svar skilja sig.

Resultatets kunskapsbidrag finns främst i jämförelsen mellan vilka värdeord som
återspeglas i logotyper och vilka värdeord som efterfrågas av målgruppen i butikens
kategori. Det har visat sig finnas ett glapp i vad majoriteten av butikerna förmedlar
genom sin logotyp och vad som efterfrågas av respondenterna i enkäterna. Det har även
visat sig finnas en koppling mellan logotypens utformning och målgruppens villighet att
lämna in saker kontra att handla saker. Resultatet framhäver med andra ord vikten av att
känna till sin målgrupps önskningar och värderingar för att effektivt kunna återspegla de
i sin visuella kommunikation.

Resultatet har en intern relevans då det framgår att formgivningen av logotyper med
fördel kan ta stöd från de ord som målgruppen vill associera med kategorin av företag.
Utan respondenternas värdeord som riktlinje hade slutdesignen troligen blivit annorlunda
och hade kunna leda till en lägre andel respondenter som uppgav logotypen som
passande.

I resultatet framgår vilka riktlinjer som slutdesignen har baserats på. Den externa
relevansen återfinns i att de riktlinjer som resultatet följer kan vara värdefulla för ägare
av second hand-butiker vid framtagandet av egna grafiska identiteter. Dessa kan även
vara användbara för andra som har för avsikt att utforma ett grafiskt formspråk.
Resultatets externa relevans finns även att finna i det synliggjorda glappet mellan vad
många secondhand-butiker ofta kommunicerar och vad målgruppen egentligen
efterfrågar.

9.7 Källkritik

De använda källorna anses vara trovärdiga och relevanta för studien. Studiens källor
bestod till stor del av studentlitteratur från kurser vid Linköpings Universitet. De flesta av
studiens källor varit någorlunda nya, då den äldsta referensen är till en uppsats från år
2004. Andra källor har hämtats via universitetets digitala bibliotek. Litteraturen anses
trovärdig, då majoriteten av källorna har funnits med på universitetets litteraturlistor. Fler
och tydligare kopplingar mellan grafisk formgivning och utseende på logotyper för
secondhand-butiker hade kunna ökat studiens validitet. De källor som använts har i
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många fall behandlat logotyper allmänt snarare än för specifika kategorier av
varumärken. Källorna har även varit till stor nytta i planeringen, designprocessen och
värderingen.

9.8 Forskningsetik

Inför utförandet av enkätundersökningarna och fokusgrupperna informerades alla
deltagare om vad den insamlade data skulle användas till, vad syftet var, vilka som skulle
komma att ta del av data, hur den insamlade data skulle lagras samt påmindes om deras
rättighet att avbryta deltagandet när helst de vill. Deltagarna i de digitala enkäterna
informerades om att deras svarsalternativ var helt och hållet anonyma. Eftersom
deltagarna i fokusgrupperna var med i ett videosamtal kunde de inte anonymiseras för
oss eller för varandra, men de informerades om att deras identiteter skulle fingeras i
arbetet. Deltagarna i fokusgruppen tillfrågades även om deras godkännande att
sessionerna spelades in.

Vi bad muntligt om tillåtelse från deltagarna att spela in fokusgrupperna innan
inspelningen startades, vilket gör att godkännandet inte finns dokumenterat. Frågan
borde ha ställts ytterligare en gång efter att inspelningen hade startats, för att på så sätt
haft godkännandet dokumenterat.

9.9 Avgränsningar och vidare studier

Att avgränsa målgruppen ytterligare anses inte kunna ha gynnat resultatet. Däremot
hade det varit intressant att dela upp målgruppen i flera segment för att se om olika
delar av målgruppen har olika önskemål och värderingar. Att då kunna styrka
motiveringen gällande vilken riktning som skulle vara mest passande är ett förslag på
vidare studier.

Ytterligare en riktning för vidare studier hade kunnat vara att testa och mäta om denna
typ av material leder till fler besökare och/eller ökad försäljning. Liknande studier hade
kunnat utföras för andra typer av butiker och företag, då främst i andra branscher som
kan upplevas ha en otydlig visuell riktning.

Förutom en butiks grafiska material finns det fler aspekter som påverkar
konsumenternas inställning, till exempel marknadsföringen, inredningen, lokalerna och
personalens bemötande. Med fler studier som undersöker bidragande faktorer gällande
målgruppens inställning till second hand, skulle vi kunna tydliggöra vad som motiverar
fler människor att oftare välja begagnat framför nyproduktion.
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