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Abstrakt 
 

Detta projektet handlar om att ge Lammhults Näringsliv en grafisk identitet och 

logotyp. Föreningen är startad av Möbelriket och fokuserar på att främja utvecklingen 

inom möbelbranschen samt företagsamheten mellan samarbetspartnerna som ingår i 

föreningen. Min roll och syftet med detta projekt har varit att analysera verksamheten 

och skapa en logotyp där företagets värderingarna visas och representeras på ett korrekt 

sätt. Detta är min process.  

 

 

Abstract 
 

This project is about giving Lammhults Näringsliv a graphic identity and a logo. The 

association is started by Möbelriket and focuses on promoting the development of the 

furniture industry and entrepreneurship between partners that are part of the association. 

My role and purpose of this project has been to analyze the business and create a logo 

where the true values are displayed and represented correctly. This is my process. 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har tillsammans med Bengt Andersson tagit fram en brief att designa fram en grafisk 

profil åt Lammhults Näringsliv. Lammhults Näringsliv är bland annat företagarnas 

föreståndare i Lammhult.  Det är en förening som ska hjälpa Lammhult att utvecklas. 

Främst för att främja utvecklingen av företagsamhet, möbelbranschen, samt rekrytering 

och gemensamma samhällsfrågor. Under ett par veckor har jag besökt Lammhult 

kontinuerligt för intervjuer och för att bilda en djupare uppfattning om dess 

karakteristiska drag. Jag har genom en logotyp och en grafisk profil försöka kommunicera 

på ett adekvat sätt förhållande till briefen. Lammhults Näringsliv syfte är att främja 

utvecklingen av företagsamhet för att skapa en stark och inkluderande arbetsmarknad. 

Vilket förhoppningsvis kommer bidra till utvecklingen av Lammhult som en högaktuell 

ort att bosätta sig och arbeta i.  

 

1.2 Mål & Syfte 
 

  

Målet med mitt projekt är att skapa en logotyp (grafisk profil) åt Lammhults Näringsliv 

med syfte att förmedla det omfattande arbetet som utförs av Lammhults Näringsliv. 

 

1.3 Problemområde 
 

Lammhult har bra förutsättningar för människor boende i orten.  Här kan man hitta ett 

utbud av standardtjänster som exempelvis livsmedelsbutiker, vårdcentral, apotek, 

restauranger, fritidsaktiviteter, boende och möjligheter till arbete. Det finns även bra 

förbindelser med kollektivtrafik som innebär möjlighet till högre utbildning och större 

utbud av tjänster. Även om Lammhult har utbud som krävs för att skapa en attraktiv plats 

att bosätta sig i, har ökandet av inflyttade personer till Lammhult uteblivit. Trots att 

invånarantalet sedan 2010 ökat med 16 procent måste man ha i åtanke att det är sedan 

2010 pågår den största flyktingkrisen sedan millenniet. Bortser man från invånare med 

asylsökande status har Lammhults invånare sedan 2010 minskat med 1,1 procent.  
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1.4 Problemområdets avgränsning 
 

Min främsta uppgift är att skapa en grafisk profil och en logotyp åt Lammhults 

Näringsliv, som är företagarnas föreståndare i Lammhult. Talar man om Lammhult 

refererar oftast till möbelriket, men Lammhult har mer att erbjuda än kvalitetsmöbler 

och fin inredning. Det finns en stark företags anda i området som under åren skördat 

stora framgångar. Ett stort utbud av företag och människor med kunskap som kan bidra 

till en fortsatt utveckling av möjligheter i Lammhult. 

 

 

1.5 Frågeställning  
 

Hur ska jag arbeta fram en logotype där mina värdeord och organisationens värderingar 

representeras på ett korrekt sätt? 

 

2 Teori & metod 
 

2.1 Teori 
2.1.1 Hållbarhet 

Vad är hållbar utveckling och hur kan Lammhults näringsliv bidra till ett 

hållbarhetstänk? Begreppet hållbar utveckling berör en stor del av våra liv, både 

personligt och professionellt. Det kan ibland kännas frustrerande sätta fingret på vad 

begreppet egentligen innebär. För att tydliggöra det citerar jag Adrian Parr i boken 

Hijacking Sustanability. 

”In it sustainability is understood as development that meets the needs of today without 

compromising the needs of future generations”1 

Adrian Parr berör detta ämne med ett uttryck som heter ”social responsible investment” 

även förkortat SRI2. Tanken bakom begreppet är att vi som producenter ska ta ställning 

till hur vi påverkar miljön. Det är upp till varje företag att se till att dem inte har en 

negativ inverkan på miljö och samhälle. Företag måste visa ansvar och ta ställning till 

frågor kring miljö. Trots att den ekologiska hållbarheten är viktig för vår framtid får det 

inte glömmas bort att den går hand i hand med en social hållbarhet. Det är inte endast 

                                                 
1 Parr, Adrian. Hijacking sustainability, s. 14, Massachusetts Institute of Technology 2009 
2 Parr, Adrian. Hijacking sustainability, s. 28, Massachusetts Institute of Technology 2009 
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våra produktionstekniker vi måste förbättra. Social hållbarhet berör frågor så som 

arbetsmiljöer, människliga rättigheter och arbetarnas välbefinnande. Gro Harlem 

Brundtland, chef på WCED berättar att vi måste kombinera sociala, ekonomiska och 

politiska aktioner om vi ska framgångsrikt sikta på en hållbar framtid och mänskligt 

välbefinnande3. Man kan ställa sig frågan vad är det som ger mänskligt välbefinnande? 

Genom att undersöka några universella motiverande krafter som alla människor har 

erfarenhet av kan vi finna vägar att generalisera mänskligt välbefinnande4. Dessa 

universella krafter inkluderar sådant som fysisk överlevnad, kommunikation med andra, 

skapade och känsla för vem man är. Bland de olika kategorierna av mänskliga behov 

kan en representiv lista innehålla försörjning, skydd, kärlek, förståelse, delaktighet, 

fritid, skapande, identitet och frihet. Mänskligt välbefinnande uppstår när dessa 

underliggande behov är framgångsrikt tillgodosedda. För det första är det svårt att 

prioritera bland behoven, fastän det är frestande att säga att försörjnings måste komma 

först. En annan viktig sida av behoven är att de bara beskriver underliggande mänskliga 

motiv, men inte hur behovet skall mötas. De flesta av de nio behoven är känslomässiga 

eller intellektuella till sin karaktär och blir i regel bäst tillfredsställda genom att man 

vänder sig inåt och utvecklar sin förmåga att uppnå meningsfulla relationer och 

personlig tillväxt5. Studier visar att ju mer folk söker utanför sig själva för att 

tillfredsställa behov, som att tjäna pengar, skaffa sig materiellt välstånd eller andras 

uppskattning desto mindre sannolikt är det att behoven möts. När människans behov 

inte tillgodoses väl kan resultat bli depression, oro, kraftlöshet och ensamhet6. 

Lammhults Näringsliv har aktivt arbetat med att möta dessa behoven för bland annat 

nyanlända, nyrekryterade arbetare, nya och gamla företag i Lammhult genom samarbete 

mellan verksamheterna i Lammhult. Ett exempel kan vara Ackurat, som anställde två 

nyanlända killar från Irak7. Glenn Nilsson, produktutvecklare på Ackurat plast svar på 

frågan: Ni arbetar även med sociala frågor? Berätta mer om det: 

- Ja, vi har en del anställda inom daglig verksamhet. Vi har även tagit in två 

irakiska killar som nu jobbar hos oss. De kom till oss och sökte tjänsten, de 

                                                 
3 Parr, Adrian. Hijacking sustainability, s. 14, Massachusetts Institute of Technology 2009 
4 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, s 140, Island Press 2007 
5 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, s 143, Island Press 2007 
6 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling, s 143, Island Press 2007 
7 Jaramillo, Rene, Studiebesök där ekonomi, utbildning, sociala frågor och utveckling var centrala frågor, 

07/11-15, http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-

utveckling-var-centrala-fragor (Hämtad 2017-03-27)  

 

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-utveckling-var-centrala-fragor
http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-utveckling-var-centrala-fragor
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kunde egentligen ingenting, men vi såg att de var hungriga, att de ville och 

visade engagemang så vi anställde dem och det går jättebra. Vi har 

utbildning internt efter en tid i företaget, eftersom det saknas externa 

ställarutbildningar för formsprutning i Sverige idag och då måste vi som 

företag göra detta själva8. 

Ett annat exempel är Lammhults skola som tagit ett extra steg för att förbättra 

nyanlända elevers lärande. Inkulderingspedagogen Anette Åstrand ska bygga på 

förståelsen mellan lärare och elev för att skapa en bro mellan olika skolkulturer. 

Det är inte bara språket som skiljer sig år beroende på om man går i skolan i 

Sverige, Afghanistan eller Syrien. Sättet att arbeta på är också annorlunda9. Idén 

om att ha en inkulderingspedagog välkomnas av språkforskaren Gudrun Svensson 

som i sitt yrke har flera samarbeten med skolor: 

- Det är inte alltid att man förstår att de här barnen har någonting annat i 

ryggsäcken och man tycker kanske att de uppför sig märkligt. Men de kan 

ju inte veta när man får prata och om man alltid ska sitta i bänken till 

exempel. Det är viktigt att man är lyhörd10.   

Hon menar att inkludering bäddar för att man istället för att dela upp barnen i vi 

och dem skapar vi ett vi, vilket är centralt för att de ska lyckas i skolan11. 

- Det är de absolut viktigaste. Blir de inte inkluderade så får de själva 

problem och samhället får problem med dem, säger Gudrun Svensson. 

Lammhults Näringsliv jobbar med gemensamma samhällsfrågor i Lammhult och 

inkluderar allt ifrån Ica till Norrgavel och Abstract plastindustri för att tillsammans 

utveckla företagsamheten. Syftet är att skapa stark och inkluderande arbetsmarknad som 

förhoppningsvis kommer locka människor att flytta till, för att få möjligheten att 

utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Detta är ett gemensamt tänk man finner hos 

                                                 
8 Jaramillo, Rene, Studiebesök där ekonomi, utbildning, sociala frågor och utveckling var centrala frågor, 

07/11-15, http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-

utveckling-var-centrala-fragor Hämtad 2017-03-27 
9 Andersson, Kaisa. Nyanlända barn vägleds i svensk skolkultur. 07/08-16. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog (hämtad 27/3-17) 
10 Andersson, Kaisa. Nyanlända barn vägleds i svensk skolkultur. 07/08-16. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog (hämtad 27/3-17) 
11 Andersson, Kaisa. Nyanlända barn vägleds i svensk skolkultur. 07/08-16. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog (hämtad 27/3-17) 

http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-utveckling-var-centrala-fragor
http://www.moderat.se/nyhetsartikel/studiebesok-dar-ekonomi-utbildning-sociala-fragor-och-utveckling-var-centrala-fragor
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog%20(hämtad
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog%20(hämtad
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inkluderingspedagog%20(hämtad
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många av företagen i Lammhult.  En del av den här utvecklingen är Gnosjöandan. Det 

är en speciell inställning hos människorna och de företag som verkar i Gnosjöregionen i 

Småland. En inställning om hur man tar sig an utmaningar och problem. En inställning 

där man samarbetar och strävar mot att ständigt utvecklas och göra det bättre för alla. 

Trots att Lammhult inte ligger i Gnosjöregionen har den smittats av den ambitiösa 

inställningen som resulterat i stora framgångar för många företag i Lammhult. I den här 

framgångssagan om Lammhult och dess utvecklingen är vill jag poängtera att det är 

enkelt att utnyttja den pågående utformningen av hållbar utveckling i regionen. För att 

tydliggöra vad jag syftar på refererar jag till amerikanska företaget Wal-mart. Dem 

lanserade Eco-Wal-Marts i McKinney, Texas och Aurora, Colorado för att visa deras 

engagemang i hållbarhet. De använder sig av ny teknologi för att minska spill, använda 

mindre vatten och el samtidigt som de reducerar resurserna som krävs för att driva 

butikerna. Målet med deras Eco koncept är att minska Wal-Mart ́s inverkan på miljön 

och marknadsföra Wal-Mart som ett ledande företag inom hållbar utveckling och 

affärsinnovationer. Charles Fishman skriver att det finns cirka fyra tusen Wal-Mart 

butiker i Förenade Staterna och man öppnar i snitt 16 butiker i månaden runt om i 

landet. Av dem här fyra tusen butikerna är det egentligen tre stycken som jobbar med 

Eco konceptet. Med det vill jag påpeka att deras Eco vänlighet inte är så genuin som 

företaget påstår att den är12. Den här typen av marknadsföring kallas ”green washing”. 

Lammhults Näringsliv sköter ett väldigt omfattande arbete och är representanter för 

utvecklingen i regionen.  

 

2.1.2 Semiotik 

 

För att kunna förmedla och dela med oss av vår kunskap, idéer, insikter och varningar 

behöver vi uttrycksmedel, tecken. För att kunna dokumentera och därmed slippa hålla 

allt i huvudet behöver vi också tecken och likaså för att kunna systematisera teorier 

logiskt och abstrakt. Tecken ger oss människor möjlighet till att reflektera, ensamma 

och tillsammans och vi kan betrakta en upplevelse utifrån. Vad som krävs är att vi, en 

gång i en stam, i en grupp, i ett land, i en världsdel, är överens om vad tecknet står för 

annars får det inte att kommunicera. All kommunikation (förutom ljud och kroppsspråk) 

utgår från dessa tecken, vilka i sin tur enligt den semiotiska tringeln utgår från objektet, 

det vill säga verkligheten, en eld exempelvis, samt från en interpretant, en person som 

                                                 
12 Parr, Adrian. Hijacking sustainability, s. 16, Massachusetts Institute of Technology 2009 
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betraktar och tolkar elden och dess egenskaper i ord och bild. Tecknet i sin tur består av 

uttryck (visar något) och innehåll (betyder något) och kan bryta ner i tre delar: ikon, 

index och symbol. Index sår för likhet och avser ett tecken, som avbildar ett objekt, till 

exempel en eld, en fågel, en man, en kvinna. Index står för närhet, indikationen av 

någon annan egenskap hos objektet, till exempel rök. Röken är indirekt närvarande i 

elden och fågelboet skvallrar om en fågel. En BH för tankarna till en kvinna, en slips till 

en man. Ikon låter oss se något, index ger oss möjligheter att räkna ut något och 

symbolen är ett tecken som vi får lära oss. Ikon och index skapar det visuella språket 

och symbolen det verbala13. 

 

2.1.3 Typografi 

 

I större delen av min designprocess var New Gothic typsnittet jag använde i logotypen. 

Det är ett typsnitt som har en tydlig rörelseriktning med sin öppna form, som lätt binder 

ihop bokstäver till ord och underlättar läsningen. Typsnittet är en sanserif. Sanserifer 

utvecklades i slutet av 1800-talet och påverkade senare funktionalismen i Europa under 

1930-talet som förespråkade enkla och funktionella former. I slutet av min 

designprocess tog jag beslutet att byta till Helvetica -STD LD. Mycket på grund utav att 

Helvetica används av allmänna verksamheter och företag, och är känt som ett neutralt 

typsnitt utan något personligt förhållningssätt. Även det en sanserif men har till skillnad 

från New Gothic en sluten rörelseriktning som innebär tyngt vilket passar i rubriker men 

sämre i löpande text. Helvetica förstärker känslan av business samt som den ger tyng i 

logotypen och bidrar till balansen mellan luftigt och tungt.  

  

”Som motreaktion till en visuellt nedskräpad värld av personlig och ettrigt högljudd 

grafisk form, måste detta rationella återhållsamma och svala recept på grafisk design för 

varumärken upplevas ”som ett glas friskt isvatten”, för företagen.” 14  

 

- Michael Bierut i dokumentären om Helvetica. 

 

Valet av typsnitt är inte fastställt. Jag kommer fortsätta undersöka typsnitt för att 

försöka hitta ett bättre samspel mellan logotypen och symbolen.  

                                                 
13 Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation, 2016, s290 
14 Helvetiva (2007) [dokumentär]. Regi av Gary Hustwit, USA, Veer, Swiss dots 
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2.1.4 Färglära 

 

Ur boken Effektiv Visuell Kommunikation av Bergström får vi reda på att alla har ett 

personligt förhållningsätt till färger, i allmänhet uppleves exempelvis den röda färgen 

som varm eftersom den förknippas med solen och dess ljus, den blå som kall15. Vidare 

skriver författaren att färgupplevelsen har varit viktig för människor ända sen de första 

grottmålningarna. Färg är även en viktig del av vår vardag. Använder man sig av rätt val 

av färg kan en trång hall eller ett litet trapphus upplevas som öppet, stort och 

inbjudande. Färgvalet kan även påverka arbetsresultat och de kan upplevas olika tunga. 

Det berättas hur personalen i en fabrik sluta klaga på de tunga lådorna när de målats om 

från blåa till gula16. Inom arkitektur och industridesign, används begreppet funktionell 

och icke-funktionell färg. Funktionell färg upprätthåller och förbättrar produktens 

fysiska och kommunikativa funktioner medans icke-funktionell färg inte bidrar till 

funktionen utan bara är ett kosmetiskt tillägg för att förföra, menar Bergström. I effektiv 

visuell kommunikation finns bara plats för funktionell färg, som blir en viktig 

kommunikativ kraft och bör användas för att skapa stämning, informera, och 

pedagogisera. Färg har också betydelser i kultur och trender. En annan forskare vid 

namnet Aslan skriver att i Asien är till exempel den vita färgen symbol för sorg och död 

och i Australien betyder det lycka. Dessutom kommer färg sällan ensam utan ofta i 

kombination med form och en kontext17. Detta är saker man måste ha i åtanke när man 

designar en logotyp och grafisk profil. 

 

2.1.5 Nya ekonomiska geografin 

 

I Region Kronoberg rapport Ortsutveckling i Kronoberg som berör hur villiga 

människor är att besöka och flytta till annan ort, skrivs det om vad som krävs för att 

skapa en attraktiv miljö som lockar människor till att besöka och flytta till platsen. 

Sedan den regionala utvecklingen vuxit fram har frågan om var jobben växer fram och 

hur det har påverkat folkomflyttningen huvudfråga18. Man kunde se en förflyttning som 

skedde när skogs- och jordbruket rationaliserades. Människor började förflytta sig från 

landsbygden till olika tätorter. Det har skett liknande utveckling under de senaste 

decennierna, tjänstesamhället har pådrivit en förflyttning från mindre tätorter och 

                                                 
15 Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation, 2016, s260 
16 Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation, 2016, s260 
17 Aslam, Mubeen M: Are You Selling the Right Colour? A Cross-cultural Review of Colour as a 14 

Marketing Cue, 2006, s 20 
18 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
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landsbygder till allt större städer19. Eftersom transportkostnaderna har sjunkit i pris har 

det bidragit till att människor och företags rörlighet ökat, detta innebär helt enkelt att 

konkurrensen om inflyttning och lokalisering ökat också. Mötet som sker mellan 

människor och närheten till konkurrenter samt samarbetsparters har visat sig ha en 

väldigt stor betydelse för företag. I takt med att människors kunskaper har blivit en 

viktig del i värdeskapandet, har en koncentrering av ekonomin skett till mer 

tätbefolkade delar av landet, där det är enklare att komma i kontakt med både kunder 

och arbetstagare men även att dra nytta av andra företags närvaro; fler företag på samma 

plats innebär fler människor i närheten och större möjligheter att nå en god 

kompetensförsörjning20. Att företagen befinner sig i närheten av 

befolkningskoncentrerade områden innebär möjligheter för kunskapsspridning och 

innovation. Det innebär förstås inte att alla flyttar till tätbebyggda områden, det finns 

även faktorer som driver verksamheter och förflyttning till platser utanför städer. Ett 

exempel kan vara verksamheter som behöver mycket utrymme som exempelvis 

industrier som i regel oftast befinner sig utanför städerna, där det är billigare hyra. 

Verksamheter som producerar varor som går att transportera över stora delar av landet 

är inte heller beroende av ett stort befolkningsunderlag, kunderna kan befinna sig långt 

borta. Det finns snarare fördelar för företag inom varuproduktion att lokalisera sig nära 

andra företag som jobbar i samma bransch eftersom detta innebär samarbetsmöjligheter 

mellan varandra och tillgång till en branschspecifik kompetens, likt möbelbranschen i 

Lammhult. Vissa saker är dessutom omöjliga att flytta, exempelvis gruvor och skogar, 

vilket innebär att en del lokaliseringar kommer alltid att finnas bortom 

befolkningskoncentrationer. I den kategorin kan turistnäringen placeras, som är 

beroende av platsspecifika egenskaper som exempelvis natur och kulturmiljöer21. 

Resonemanget ovan är en generell sammanfattning av det som kallas Den nya 

ekonomiska geografin. I denna skolan försöker man förstå varför företag och människor 

väljer att flytta till vissa platser och inte andra. Att tätbefolkade områden växer beror på 

en spiral som under senare åren blivit allt större i takt med att service- och 

tjänstesamhället vuxit fram. Men vare sig det är täta eller glesa geografier så är utbudet 

av kompetens en avgörande faktor gällande företagslokalisering, här konkurrerar 

glesbefolkade platser genom att erbjuda en specialiserad kompetens inom branscherna, 

som exempelvis tillverkning (möbelriket i Lammhult). I den meningen fungerar 

                                                 
19 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
20 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
21 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
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företagskoncentrationer och ett urval av kompetens som klister i en globaliserad värd 

där man kan transportera både människor och varor över stora områden till låga 

kostnader. Den ökande konkurrensen mellan regionerna har bidragit till att fler 

kommuner och regioner marknadsföra sig själva som attraktiva boendemiljöer. Att 

lyckas attrahera människor till att bo på en plats är en förutsättning för att kommunen 

ska få tillräckligt skatteunderlag och att försäkra att företagen har tillgång på den 

kompetens som behövs för att bedriva en verksamhet. Men vad är då attraktivt för en 

inflyttare? En förutsättning för att människor ska ta i åtanke att flytta till en annan ort är 

att det finns möjligheter till arbete eller försörjning i form av studier (Komvux eller 

Linnéuniversitetet i Växjö). Det är däremot viktigt att poängtera att arbetarna eller 

studierna inte måste finnas i den boendekommunen, utan möjligheter till arbete är det 

som är det viktiga. Potentiella arbeten kan lika väl ligga i en närbelägen kommun, så 

länge det finns tillräckligt bra transportmöjligheter som är tillgängliga nog för att 

möjliggöra pendling22. Utöver möjligheter till försörjning behöver en plats uppfylla en 

rad olika saker för att platsen ska uppfattas som attraktiv. Helheten av de olika saker en 

plats erbjuder beskrivs som den erbjudan livsmiljön. En livsmiljö som består av fysiska 

dimensioner, som exempelvis platsens arkitektur och naturmiljöer, men även sociala 

och kulturella faktorer som känslan av tolerans, samanhållning och trygghet hos 

befolkningen som bor på platsen23. Tillgång till vad som anses vara vackra 

boendemiljöer stärker en plats attraktiviteten. Det kan exempelvis vara boende vid 

vatten, nära tillgång till kollektivtrafik och utbud av service är egenskaper som 

förknippas med ett attraktivt boende. Studier som följt flyttgenerationer har påvisat att 

boendet har en allt större betydelse av flyttarna. En bostad som möter flyttarens krav 

sett till storlek, placering och pris är därför en stor betydelse ut ett 

attraktivitetsperspektiv. Utöver möjligheter till boende sett till flyttarens preferens krävs 

ett tillfredställande serviceutbud, något som måste finnas på platsen för att den ska ses 

som attraktiv. Med service menas det både offentlig och privat service. Det som är 

viktigt är att serviceutbudet i viss mån bör ligga i närheten av ens hem.  Service som 

anses vardaglig som exempelvis apotek, butiker och transportmöjligheter måste ligga i 

närheten. Att en plats ska anses attraktiv att bo på är grundutbudet viktigare än ”det lilla 

extra” som exempelvis handels och nöjesutbud som istället kan nås genom goda 

möjligheter via transport24. En plats attraktivitet är även beroende av hur det sociala 

                                                 
22 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
23 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
24 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
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kapitalet på platsen ser ut. Ett socialt kapital anses är svårt att mäta men en vanlig 

definition är att ett socialt kapital inkluderar att människor litar på varandra och känner 

trygghet. Att det finns tillgång till mötesplatser och en civil sektor är viktiga faktorer i 

detta sammanhang, där människor kan mötas, vilket kommer resultera i att tillit uppstår. 

I den meningen är det viktigt att det finns är rikt föreningsliv som utför grunden för ett 

starkt socialt kapital. Föreningarna bidrar till att utbudet av de olika aktiviteterna finns 

att tillgå på platsen25.  

 

  

2.2 Praktiskt utförande 
2.2.1 Fältstudier 

 

I starten av varje designprojekt bör man ställa sin kund frågor. För att bilda en 

uppfattning om kundens önskan och begäran. Jag begav mig ut till Lammhult för att 

intervjua Bengt Andersson, Glenn Nilsson, Linda Westsson, Stanley Ståhl och Maja 

Sjöberg. Parallelt till det hade jag studiebesök på Norrgavel, Svenssons, Ljungsåsa och 

Möbelrikets lokaler. Målet med mina intervjuer var att få en klar bild över hur 

Lammhults Näringsliv vill kommunicera och vilka önskemål de har. Jag hade med mig 

ett antal frågor26 för att bilda en korrekt uppfattning som möjligt kring vad Lammhults 

Näringsliv främsta uppgift är och vad som förväntas av dem. Nästa steg var att 

undersöka hur liknande organisationer jobbat med sin kommunikation. Det sista man 

vill i sin designprocess är när man kommer till slutet av processen och inser att det finns 

en organisation som använder liknande symbolik. Att besöka Lammhult och hålla i 

intervjuerna var en viktig del i mitt arbete, främst för att jag ville använda mig av en 

design som kan relatera till företagets mål och önskemål. Syftet med mina besök var att 

lära känna Lammhults karakteristiska drag och ta fram tre värdeord som skulle vara 

grunden och återkopplingen i min skissprocess. 

 

 
2.2.2 Skissprocess 

 

Jag startade min skissprocess med tre värdeord jag utgick ifrån. De var samarbete, 

utveckling och kunskap. Dem tre värdeorden var baserade utifrån intervjuerna jag hade 

med företagen och medlemmarna i Lammhults Näringsliv. Jag valde att jobba med 

                                                 
25 Region Kronoberg, 2016. Ortsutveckling i Kronoberg(Hämtad 2017-03-27) 
26 Se bilaga 1 
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symbolik i min logotyp trots att man inte måste eller behöver göra det, det kan ibland 

till och med vara ett onödigt tillägg. Mitt val var främst baserat på att kunna nå ut till så 

många som möjligt, särskilt för människor med invandrarbakgrund som inte behärskar 

svenska språket, men även för att kunna förmedla mina värdeord internationellt. 

Lammhult har sedan 2010 fått en ökad population mycket tack vare invandringen, och 

de kommer vara en viktig del i utformningen av ett hållbart Lammhult. Nästa steg i min 

process var att skissa fram enkla exempel på logotyper27. Väldigt snabbt överförde jag 

mina skisser in till Illustrator och fortsatte jobba digitalt28. Jag valde först att använda ett 

flertal färger i en röd färgskala till min logotyp. Först och främst för att olika nyanser av 

en färg skapar en harmonisk enhet som viskar till varandra, färgerna går ton i ton. Men i 

efterhand valde jag att göra logotypen i en färg på grund av utskrivningskostnader och 

fö att minimera risken för feltryck. Röd färg som enligt Kandinskys teorier är en livlig 

färg, men har en målmedvetenhet, behärskad kraft och en rörelse inom sig själv. Ur ett 

perspektiv där man vill skapa stämning är röd färg oftast något man förknippar till 

kärlek och passion samtidigt som det signalerar en mer personlig känsla, beroende på 

sammanhanget. Ett exempel kan vara när de svarta humrarna i det kokande vattnet blivit 

röda är det snart dags för fest, eller att rött i ett sjukhus kan rött betyda smutsigt och 

farligt. Efter min delpresentation som jag hade inför Lammhult Näringsliv gick jag 

tillbaka till skissbordet och fortsatte jobba på utformningen av min logotyp29. Jag ville 

att mina värdeord tydligt skulle framstå.   

 
2.2.3 Delgenomgång 

 

Den 3 april hade jag delgenomgång inför Lammhults Näringslivs styrelse. Till mötet 

hade jag förberett en presentation om mina fältstudier och analyser, jag avslutade med 

att presentera min skissprocess och gav exempel på fyra logotyper. Till presentationen 

hade jag med material som visade hur loggorna hade kunnat se ut på olika 

kommunikations medel30. Delgenomgången var en viktig del i min process för jag hade 

chansen att kunna stämma av med min kund och lyssna på önskemål och åsikter från 

styrelsemedlemmarna. Tillsammans valde vi fram en av dem fyra logotyperna. Trots att 

alla i styrelsen inte var närvarande på mötet blev valet av logotyp den som jag kallar 

                                                 
27 Se bilaga 2 
28 Se bilaga 3 
29 Se bilaga 5 
30 Se bilaga 4  



  
 

14 

fågelögat, detta kan ses i bilaga 3, fjärde logotypen. Jag tog med mina anteckningar från 

mötet tillbaka till skissbordet för att fortsätta jobba på utformningen av illustrationen.  

 

 

 

3 Resultat 
Min gestaltningsprocess har bestått av arbete kring semiotik och färgstudier varvat med 

undersökningar och intervjuer. Det har varit det grundläggande systemet i processen att 

arbeta fram logotypen. Jag har under designprocessen kontinuerligt stämt av med min 

kund så att vi är på liknande spår gällande gestaltningen. Under Lammhults Näringslivs 

styrelsemöte den 4 april presenterade jag fyra exempel på logotyper jag tagit fram. 

Medlemmarna i styrelsen var nöjda med resultatet och redan tidigt i min designprocess 

var kunden bestämd över att en av fyra loggorna skulle användas. Vilken av logotyperna 

de skulle bli skulle dem välja vid årsmötet i maj, de medlemmar som var med på mötet 

den 4 april bestämde sig för logga nummer ett31. Trots deras tidiga beslut valde jag att 

fortsätta arbeta vidare på loggan. Jag ville skapa kompromiss mellan känsla av rörelse 

och tyngt i illustrationen, en kompromiss mellan ett luftigt och tungt intryck.  För att jag 

anser att det passar i ett industrisammanhang. Jag försökte arbeta fram en logotyp som 

genom symbolik förmedlar mina värdeord som låg i grunden i min skissprocess. Därför 

valde jag även att byta ut mitt typsnitt från New Gothic till Helvetica STD LT och sedan 

till Helvetica Bold, som ingår i Helvetica World typeface Family. Mycket på grund av 

dess moderna och formella känsla. En kombination av rörelse, personlighet i 

symboliken kombinerat med tyngt och buissnes i typografin blev resultatet, kan ses i 

den grafiska manualen32. Det resterande arbete jag har valt att ta fram handlar om 

appliceringar av logotyp på olika medier, produkter och tjänster. Det visar exempel på 

sätt att kommunicera och förmedla budskap utöver det logotypen själv gör.  

 

 

 

4 Diskussion 
Frågeställning: Hur ska jag arbeta fram en logotype där mina värdeord och 

organisationens värderingar representeras på ett korrekt sätt? Jag har formgivit en 

logotyp åt Lammhults Näringsliv. Jag har under min skissprocess försökt att jobba med 

symboliken då det är ett effektivt sätt att kommunicera, speciellt till människor med 

                                                 
31 Se bilaga 3 
32 Se bilaga 6 
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invandrarbakgrund som inte kan förstå innebörden av Näringsliv. Lammhult består en 

tiondel av människor med asylsökande status. Det är viktigt att kunna nå ut till dem och 

få dem känna sig inkluderande då social hållbarhet går hand i hand med miljö och den 

ekonomiska aspekten av hållbarhet. Det är när du möter dessa tre aspekter som 

fullständig hållbarhet kan uppnås. Mina värdeord kunskap, utveckling och gemenskap 

står som grund och representanter för Lammhults Näringsliv. En organisation som 

ligger i en liten ort i Småland som har framgångsrikt mött dessa aspekter och kommer 

förhoppningsvis fortsätta att jobba vidare på det genuina arbetet de utfört. Därför var det 

viktigt för mig att mina värdeord genomsyrar logotypen. För att verkligen testa mitt 

resultat och gjorde jag en undersökning på Linnéuniversitetet. Jag skrev ut en 

illustration på min logga och frågade människor runt om på Campus vad de tror 

organisationen jobbar med. Jag hoppades på att få svar som liknande mina tre värdeord 

vilka var samarbete, utveckling och kunskap. Trots att mina värdeord inte framgick blev 

lika tydligt som jag hade hoppats på så var jag fortfarande nöjd med undersökningen. 

Några av svaren jag fick var, säkerhet, trygghet, personligt, fart, övervakning och ideell 

organisation som inte på pricken är värdeord, men lika bemärkelser som kan användas 

parallellt till mina värdeord. Jag har under stor del av processen haft svårt med att välja 

typsnitt. Det har gått från Arial till New Gothic och till slut föll valet på Helvetica. Trots 

att jag vanligtvis försöker att inte använda Helvetica så blev det ett naturligt val på 

grund av dess koppling till allmänheten och kommunala verksamheter. 
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Bilaga 6: Tillsammans med andra logotyper. Bilderna på logotyperna tagen från Ellos 

respektive Svenssons i Lammhult hemsidor. 

 

 

 

 

 

 

7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 
 

Hur skulle du vilja beskriva Lammhult som ort att bo i? 

Kan du tänka dig bo i Lammhult? Varför/varför inte? 

Hur skulle du vilja beskriva Lammhults näringsliv? 

Vilka långsiktiga mål har du angett för Lammhults Näringsliv? 

Vilken målgrupp riktar vi oss åt? 

Finns det någon symbol eller plats som kännetecknar Lammhult? 

Har du några illustrationer i åtanke gällande loggan? 

Finns det någon färgpalett Lammhults Näringsliv utgår ifrån? 

Vilka färger vill du använda/ inte använda? 

Har ni någon slogan? 

Använder ni er utav några förbestämda typsnitt till Lammhults Näringsliv? 

Har ni några önskemål av typsnitt? 

Vilka trycksaker använder sig Lammhults Näringsliv av? 

Vilken känsla vill du att logotypen ska förmedla? 

Vart kommer logotypen att användas? 

Vilka logotyper vädjar till er och varför? 

Vad har du för önskemål gällande logotypen? 
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