
- En hållbar kommunikationsstrategi för Växjö Kommuns miljöarbete

Angélica Gustafsson
Kandidatexamensrapport 22,5 HP
Design för hållbar utveckling, Designinstitutionen, Linnéuniversitet 2012
Handledare: Miguel Salinas, Stephanie Carleklev, Mikael Blomqvist, Mats Fredriksson
Opponent: Marlene Berglund-Nilsson
Examinator examensrapport; Mikael Blomqvist
Examinator examensarbete; Magnus Silfverhielm
Datum: 2012-04-26



ABSTRACT

Den gröna tråden är resultatet av mitt examensarbete för Växjö 
Kommun. Jag har i det här examensarbetet undersökt möjligheterna 
att tydliggöra Växjös miljöarbete för allmänheten. Resultatet är en 
hållbar kommunikationsstrategi som  behandlar fyra delområden, en 
märkning, kommunens hemsida, evenemang samt två böcker. 
Konceptet är skapat för Växjö Kommuns informationsavdelning, och 
riktar sig mot allmänheten för att tydliggöra och underbygga det som 
lett fram till vårt epitet Växjö – Europas grönaste stad.

The green thread is the result of my bachelorthesis  for  Växjö 
Municipality. I have in this thesis investigated the possibility of 
clarifying Växjö's environmental efforts to the public. The result is 
a strategy for   communication  addressing  four areas, a label, the 
municipal website, events, and two books. The concept is created for 
Växjö Municipality's Communications Department, with the public 
as targetgroup in order to clarify and substantiate what led to our 
epithet Vaxjo – The greenest city in Europe. 
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1.INLEDNING

1. BAKGRUND

I oktober 2011 blev jag ombedd av Växjö kommun att för mitt examensarbete formge 

en serie böcker som skulle handla om Växjö - Europas grönaste stad. Under förarbetet 

till  böckerna  uppstod  en  hel  del  diskussioner  om  vad  böckerna  egentligen  skulle 

innehålla, och hur de skulle gestaltas, både visuellt och textuellt. I samband med detta 

upptäckte jag att böckerna grundade sig i ett helt annat behov. Behovet av en hållbar 

strategi för hur man bör förmedla Växjö Kommuns miljöarbete mot allmänheten. 

1:1 MÅLSÄTTNING

Målet  med det här arbetet är  att  presentera en övergripande strategi  för hur Växjö 

Kommun på ett  hållbart  sätt  bör synliggöra och kommunicera sitt  miljöarbete mot 

allmänheten. 

1: 2 PROBLEMOMRÅDE

Växjö  kommun  upplever  idag  att  de  blir  otydliga  i  sina  försök  att  kommunicera 

information  kring  sitt  miljöarbete1,  då  detta  görs  både  genom  kommunens  eget 

varumärke  och  det  platsspecifika  varumärket  ”Expansiva  Växjö”,  som  kan  vara 

avsändare av informationsmaterial kring miljöarbetet i kommunen. Dessa båda aktörer 

har olika grafiska profiler. Samtidigt vill man enligt Expansiva Växjö kommunicera 

styrka  och  fokus  på  hållbar  utveckling;  ”Begreppet  Europas  grönaste  stad 

kommunicerar Växjös styrka och fokus på miljöarbete.2” Problemet tycks vara att både 

Växjö Kommun och Expansiva Växjö använder sig av denna byline3 utan att tydligt 

kommunicera vilken typ av miljöarbete man ägnar sig åt. Att i sin tur kommunicera 

miljöarbetet på ett effektivt och hållbart sätt , verkar vara svårt då det inte finns några 

övergripande strategier för detta när avsändarna är olika aktörer. 

1:  Muntlig utsago: Henrik Nilsson, Informationschef (2012-02-13)
2:  Skriftligt uttalande, Nätverket Expansiva Växjö: http://www.vaxjo.se/-/Natverket-Expansiva-
     Vaxjo---startsida/Marknadsfor-Vaxjo  / 12/4 2012
3 : Med byline menar jag den underrubrik som ligger under båda logotyperna. 
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1:2:1 PLATSVARUMÄRKETS ANVÄNDARVÄNLIGHET

Platsvarumärket har kommit  till  efter  2007, då Växjö blev benämnd som  ”Europas 

grönaste stad”.  Varumärkets syfte beskrivs  i  varumärkesplattformens manual enligt 

följande:

”Växjös  kommunikativa  profil  talar  om  hur  vi  vill  uppfattas  av  

omvärlden, vart vi är på väg samt vad vi vill vara i framtiden. Den  

kommunikativa  profilen  fungerar  som  en  plattform  för  all  

kommunikation,  vilken  används  för  att  vi  gemensamt  ska  kunna  

skapa  en  attraktiv  och  måluppfyllande  bild  av  Växjö.  Profilen  

säkerställer på så vis en gemensam, stark, tydlig och positiv bild av  

vårt varumärke.”4 

Hur  denna  kommunikation  sedan  omsätts  rent  praktiskt  beskrivs  i  den  grafiska 

manualen  för  varumärket.  Denna  behandlar  enbart  logotypen  ”Växjö  - Europas 

grönaste stad” , och hur denna används. Detta har gett upphov till en diskussion kring 

var och när man bör använda platsvarumärket5. Vedertaget är dock, enligt manualen 

för plattformen, att den bör figurera i anslutning till miljöarbetet som bedrivs: 

”Miljö-  och  klimatfrågorna  behöver  i  dagsläget  lyftas  upp  och  

synliggöras  för  att  få  stark  genomslagskraft. Målet  är  dock  att  

miljöbegreppet i framtiden blir en hygienfaktor som med självklarhet  

präglar  övriga  delar  –  då  kommer  det  heller  inte  att  behöva  

synliggöras i kommunikationen så som vi ser behov för detta område  

idag.” 

Man  menar  alltså  att  det  finns  ett  behov  av  att  synliggöra  miljöarbetet  i 

kommunikationen  mot  allmänheten.  Tyvärr  indikerar  den  enkät6 jag  gjort  att 

platsvarumärkets logotyp inte fyller detta syfte. Istället läses den som en utveckling av 

kommunens egen logotyp och bylinen  ”Europas grönaste stad” tycks inte signalera 

aktivt miljöarbete.

4:  PDF: Varumärkesplattform / Se bilaga
5:  Muntlig utsago: Henrik Nilsson, Informationschef  (2012-02-13)
6:  Se bilaga 4:  Enkät
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1: 3 PROBLEMOMRÅDETS AVGRÄNSNINGAR

Hos  kommunen  tycks  det  idag  finnas  en  uppfattning  om  att  det  befintliga 

platsvarumärket bör bevaras och stärkas. Detta är en varumärkesstrategisk insatts och 

ligger  idag  som uppgift  hos  reklambyrån  Bläck  &  Co.  Jag  är  sedermera  inte  en 

renodlad varumärkesstrateg, utan formgivare, och utnyttjar min kompetens för att på 

ett holistiskt sätt se över problematiken. Jag väljer alltså tydligt att inom ramen för mitt 

arbete avgränsa mig från att omarbeta befintliga varumärken, utan istället ha dem som 

grund för att skapa ett nytt koncept med totalt fokus på att synliggöra vårt miljöarbete.

    Jag väljer också att avgränsa mitt arbete med skapandet av en bok. Önskan att skapa 

en  bok  kvarstår,  och  utgör  en  del  av  projektet.  En  färdig  bok  kommer  dock  inte 

presenteras, utan ett utkast i form av omslag och tre uppslag, som fungerar som en 

fingervisning för hur boken kommer te sig i färdigt utförande. 

1: 4 FRÅGESTÄLLNING

Frågeställningen jag förhåller mig till är;

Hur  kan  jag  som grafisk  formgivare  skapa ett  koncept,  som underlättar  för  Växjö 

Kommun att  synliggöra  & kommunicera  sitt  och   lokala  aktörers  miljöarbete  mot 

allmänheten? Vidare finns det en en annan fråga som bär denna, och det är om det är 

motiverat  att  kommunicera  miljöarbetet  mot allmänheten,  är  de mottagliga för och 

intresserade av miljöfrågor?
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1: 5 BEGREPP

Här följer en grundläggande definition av ett antal kontinuerligt återkommande 

begrepp, för att avgränsa betydelsen av de saker vi talar om:  

HÅLLBAR UTVECKLING:

I Den så kallade ”Brundtlandsrapporten” beskrivs hållbar utveckling 
enligt följande: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov .7 Detta är även den definition som Växjö Kommun själva 
använder sig av.

HOLISM:

Holism eller helhetssyn är ett förhållningssätt där man söker förstå ett 
sammanhang genom att ställa delarna I relation till helheten.8

VARUMÄRKE:

Ett totalbegrepp för en avsändare av en produkt9

PLATSVARUMÄRKE:

Jag definierar I det här avseendet platsvarumärket som ett varumärke 
framtaget för att stärka en plats, eller ort.

KOMMUNIKATION:

På grund av det här arbetets karaktär har jag valt att använda Ulf 
Dahlqvist och Magnus Lindes definition av kommunikation, ur boken 
”Reklameffekter”10 : ”Kommunikation är en ständigt pågående process 
genom vilken företag informerar och påverkar marknaden och 
individer.” men jag vill göra ett tillägg och mena att detta inte enbart 
gäller för företag utan för alla organisationer som ägnar sig åt extern 
information. 

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI: 

Ett strukturerat sätt att arbeta med marknadsföring och reklam11

7:      Rapport:”Brundtlandrapporten”:Report of the World Commission on Environment and
         Development:Our Common Future) ,1987
8:      Litteratur: A.Thorpe (2008) Design för hållbar utveckling sid. 65
9:      Litteratur:U.Dahlqvist & M.Linde (2005) Reklameffekter – stretegi, utformning & medieval
         sid. 168
10:    Litteratur: U.Dahlqvist & M.Linde (2005) Reklameffekter – stretegi, utformning & medieval
         sid. 168
11:    Litteratur: U.Dahlqvist & M.Linde (2005) Reklameffekter – stretegi, utformning & medieval
         sid. 166
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 2. TEORI OCH METOD

2: 1 TEORI

Min teoretiska  grund för  den  empiriska,  undersökande  metod  jag  arbetat  med  har 

utgjorts  av  ett  antal  böcker  och rapporter.12 Dessa  har  utgjort  grundstenarna  i  mitt 

kunskapsbyggande,  och  gett  mig  möjlighet  att  värdera  den  information  jag 

tillgodogjort mig under mina samtal med min klient och övriga inblandade. Viktigast 

har dock varit följande teorier:

Kulturteoretikern  Stuart  Halls  teori  ”Encoding/Decoding” vilken  kan  översättas  till 

kodning/avkodning. Hall gör gällande att budskap påverkas av många olika faktorer, 

allt  ifrån  var  mottagaren  befinner  sig  när  hen  tar  del  av  budskapet  till  hur  det 

publicerats.13 Hall beskriver  denna meddelandets väg mellan avsändare och mottagare 

i sin artikel: 

“Before  this  message  can  have  an  'effect'  (however  

defined), satisfy a 'need' or be put to a 'use', it must first  

be  appropriated  as  a  meaningful  discourse  and  be  

meaningfully decoded. It is this set of decoded meanings  

which 'have an effect',  influence, entertain,  instruct or  

persuade,  with  very  complex  perceptual,  cognitive,  

emotional ideological or behavioural consequences. In  

a  'determinate'  moment  the  structure  employs  a  code  

and yields a 'message': at another determinate moment  

the 'message'”14

Hall menar i sin text att ett meddelande, om det mottas på rätt sätt kan uppfattas som 

ett budskap  medan det, om det mottas på fel sätt uppfattas som ett enkelt meddelande. 

Sociologerna Max Weber och Paul Ricoeur underbygger också denna teori genom att 

12 :   Se källförteckning.

13:    Litteratur: Miegel, F. Johansson, T. (2002). 
       ”Kultursociologi” sid. 243 - 244
14:    Litteratur: Hall, S (2001). ”Encoding/Decoding” i  M. Durham & D. Kellner (Red.),
         Media and Cultural Studies sid. 168
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mena  att en och samma handling (information) kan ha olika innebörd eller mening för

olika  mottagare15.  Detta  betraktelsesätt,  där  man  sätter  det  mänskliga  subjektet  i 

centrum, är ett hermeneutiskt tankesätt. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och 

betyder  ”utläggningskonst”  eller  ”förklaringskonst”.  Det  är  helt  enkelt  en 

tolkningslära16  Inom hermeneutiken brukar man prata om ”del” och ”helhet”, där man 

menar att  man måste förstå en del  för att  kunna förstå  helheten och för att  kunna 

förstå/se helheten måste man förstå delarna den är uppbyggd på17 Hermeneutiken gör 

sig gällande i de avseenden då jag talar om ”Holism” i den här rapporten.

2:2 METOD

Mitt tillvägagångssätt under det här projektet har varit empiriskt och explorativt. En 

empirisk vetenskap grundas på observationer av verkligheten.18 Detta innebär att jag 

under processens gång arbetat i nära relation till min klient för att värdera teorier och 

undersökande mot respons och agerande. Den respons som uppstått i diskussioner och 

samtal  har  väglett  mig  i  de  beslut  jag  fattat.  En  dialog  mellan  mig  och  min 

uppdragsgivare  har  alltså  varit  essentiell.  Jag  har  även  använt  mig  av  en 

enkätundersökning19 för  att  få  indikationer  kring  hur  allmänheten  uppfattar 

miljöarbetet i Växjö Kommun. 

3 . PROCESS

3:1 BOKEN SOM BEHÖVDE BLI NÅGOT ANNAT

I  Oktober  2011 blev  jag  kontaktad  av  Anneli  Wierdenäs. Anneli  är  journalist  och 

frilansande  skribent  och  hon  hade  blivit  inkopplad  på  ett  bokprojekt  som  Växjö 

Kommun  dragit  igång.  Böckerna  som  skulle  tas  fram  skulle  handla  om  Växjö  - 

Europas  grönaste  stad, och  föresatte  sig  att  kommunicera  Växjös  miljöarbete  mot 

allmänheten. 

15:    Litteratur: Miegel, F. Johansson, T. (2002). 
        ”Kultursociologi” sid. 250
16:   Selander, S. Ödman P-J. (2005).  ”Text & Existens – hermeneutik möter samhällsvetenskap.”
         sid. 7
17:    Alvesson, M. Skölberg, K. (2008). ”Tolkning och reflektion” sid. 193
18:    Litteratur: B.Davidsson & R.Patel (1991) 
        “Forskningsmetodikens grunder: att planera,genomföra & rapportera en undersökning” sid. 20
19:    Se bilaga 4: Enkät 
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Man behövde en grafisk formgivare och  undrade om jag var intresserad att  inom 

ramen för mitt examensarbete ta på mig den rollen. 

Man bör veta att processen kring att formge en bok är oftast lång, särskilt om man är 

med från starten och arbetar i anslutning till beställaren och författaren på det sätt som 

jag gjort i det här projektet. 

I Februari 2012 började jag dock dra öronen åt mig och titta på det här projektet med 

mer kritiska ögon. Fyra månader hade gått sedan jag blev ombedd att vara delaktig, 

men diskussionerna kring böckernas form, innehåll och syfte var fortfarande stora, och 

många tycktes ha fullkomligt olika uppfattning om vad böckerna behövde vara. 

  Formgivaren  i  mig  reagerade  på  att  diskussionerna  fortfarande  var  av  väldigt 

subjektiv karaktär, så långt in i processen, varpå jag påtalade att det egentligen inte 

behövde se ut på det viset, om vi bara vände oss till de strategier som bör finnas för 

vårt varumärke och oss som kommunikatörer. Jag frågade om det inte borde vara så att 

det  fanns  någon  typ  av  strategi  för  hur  Växjö  kommunicerar  sitt  miljöarbete  mot 

allmänheten,  och  faller  då  inte  dessa  böcker  naturligt  inom ramen för  denna? Det 

gjorde det inte.

  Det  var  här  mitt  egentliga  examensarbete  uppstod.  Min  designprofession,  med 

inriktning mot hållbar utveckling har fostrat mig att ha holistiskt förhållningssätt till 

problematik. Jag anser att vi bör se över allt det vi skapar, för att optimera det så att det  

har en möjlighet att bli så hållbart som möjligt. Detta gäller inte bara val av papper och 

trycktekniker, utan också de strategier vi arbetar med, och användarvänligheten i våra 

system  och  processer.  För  att  kommunen  skulle  kunna  kommunicera  sin  hållbara 

inställning menar jag att de är tvungna att bli hållbara även bakom kulisserna – det bör, 

enligt  mig,  finnas upprättade strategier  för hur miljöarbetet  ska kommuniceras,  där 

man vet vem som tar ansvar, och hur vi ska arbeta. 

  Jag frågade Henrik Nilsson, informationschef vid kommunen om jag fick lov att 

omformulera min uppgift inom ramen för examensarbetet, från att handla enbart om att 

formge böckerna,  till  att  handla om hur vi  bör kommunicera  vårt  miljöarbete  mot 

allmänheten,  inom  kommunen.  Henrik  ansåg  detta  vara  en  god  och  välkommen 

uppgift, och ledde mig vidare – till min kontakt med reklambyrån Bläck & Co.
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3: 2 MÖTE MED BLÄCK & CO

Bläck & Co är en reklambyrå med bas i Växjö, som funnits sedan 1992. Bläck är en 

fullservicebyrå inom reklam, information och marknadskommunikation. Jag besökte 

Bläck den 16:e februari 2012, för att diskutera platsvarumärket som de är mitt uppe i 

arbetet med att stärka. Jag träffade Anita Nikitin, projektledare och varumärkesstrateg, 

och  Eddie Andersson, AD. Ett långt samtal kring varumärkenas funktion och värden 

följde, och Anita talade mycket om att vi behöver stärka platsvarumärket för att det ska 

kommunicera de värden det är tänkt att stå för. Detta gäller även för att det ska klara av 

att bära budskapet om miljöarbetet. Svårigheten i detta ligger bland annat i att ingen 

idag verkar veta vem som ska ta det fulla ansvaret för platsvarumärket. Detta har lett 

till att det blivit ihåligt. 

Hos Bläck & Co menar man att det skulle finnas ett stort värde i att utbilda de olika 

delaktörerna hos kommunen i frågor kring branding och trademarks.  Detta för att öka 

förståelsen för hur man bör handskas med de olika varumärkena i olika situationer. 20 

  Man  tycks  också  se  det  som  en  självklarhet  att  försöka  stärka  det  befintliga 

platsvarumärket, trots det faktum att det inte verkar förankrat varken hos aktörerna 

som är tänkta att använda det, eller hos allmänheten. 

3: 3  DELANALYS

Efter mina möten med kommunen och Bläck & Co genomfördes en delanalys,  en 

lägesrapport  som  grund  för  kommande  konceptgenerering.  Från  samtalen  drogs 

följande slutsatser:

»  De två olika varumärkena tycks skapa problematiken kring otydligheten, 
   då de definierade skillnaderna i varumärkena tycks otydliga för
   användaren. 

»  Platsvarumärkets roll och värden är inte förankrat hos allmänheten21,
   därför uppfattar de  flesta inte skillnaden mellan platsvarumärket och
   kommunens eget varumärke. 

20 :    Muntlig utasgo, Anita Niktitin, Varumärkesstrateg, Bläck & Co (2012-02-16)
21 :    Baserat på ovan nämnda utsago, samt enkät, se bilaga 4.
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»  Platsvarumärkets grafiska profil talar inte om hur information med
   platsvarumärket som avsändare bör utformas, den talar enbart om hur
   logotypen ska användas tillsammans med andra logotyper.

Vidare  genomfördes  en  internetbaserad  enkätundersökning  kring  allmänhetens 

kunskaper om miljöarbetet i kommunen.22 Resultatet av enkäten pekade tidigt på att 

allmänhetens kunskaper om både miljöarbetet och de olika varumärken tycks näst intill 

obefintlig.

Dessutom tycks en stor del av respondenterna uppfatta platsvarumärkets logotyp som 

en utveckling av Växjö Kommuns egen logga. Min teori är att detta inte medverkar till 

att signalera de värden som platsvarumärket försätter sig, därför att folk helt enkelt inte 

tycks ha förmågan att särskilja de två.

Utifrån dessa slutsatser tog jag beslutet att skapa ett helt nytt koncept som till fullo 

talar om vårt miljöarbete. Behovet för detta har uppstått ur det faktum att Växjö tycks 

sträva oförtrutet efter att kommunicera sitt miljöarbete, och befästa sin vision om att 

vara Europas grönaste stad.  Detta så till  den milda grad att  denna vision står  som 

ledstjärna i kommunens genomklubbade budget för 2012.23

Jag menar att detta kräver ett starkt ställningstagande från kommunens sida gentemot 

allmänheten, för att signalera dessa frågors vikt. Något som enligt min mening är svårt 

att lyckas med om platsvarumärket ska fungera som kanal, något jag återkommer till i 

min diskussion. 

Ett  nytt  koncept  skapar  också  möjligheten  att  angripa  problematiken  kring 

miljöfrågorna ur ett perspektiv som står i samklang med Victoria Olaussons  teorier 

kring hur vi bör kommunicera miljöfrågorna24, där vi arbetar för att  främja en dialog 

för hållbar utveckling med olika intressegrupper, där hänsyn tas till organisationens 

målsättningar och där vi kommunicerar för att driva en förändring både internt och 

externt. 

Jag vill påstå att vi också måste föregå med gott exempel i allt vi gör, som organisation 

måste kommunen leva som de lär. Man behöver se över mängden information som 

skickas ut mot allmänheten i fysisk form, och fundera över vilka medier och kanaler 

som lämpar sig bäst för olika typer av information. 

22 :    Se bilaga 4 : Enkät
23  :    Rapport: Växjö Kommun, Budget 2011/2012, Se källförteckning.
24 :     Litteratur:  V.Olausson (2009) “Grön Kommunikation – Hur du bygger varumärken för 
världen” sid. 26
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Jag tror att vi riskerar att  underminerar vår trovärdighet i hållbarhetsfrågorna om vi 

skickar  ut  en  mängd  tryckt  material  som  handlar  om  samma  saker.  Vid  den  här 

tidpunkten i arbetet insåg jag dock att boken vi talat om i grunden faktiskt var en god 

ide trotts att den är ett tryckt material. 

Den  behövde  dock  motiveras  genom  att  bära  ett  syfte  gentemot  annan  typ  av 

kommunikation som vi ägnar oss åt. Jag antog att vi borde sätta vår kommunikation i 

ett system, där vi ser hur de olika delarna påverkar helheten. Vi behövde strukturera 

hur olika typer av kommunikation skulle spela mot varandra, med en gemensam profil 

i grunden. Detta skulle det nya konceptet komma att vila på.

3: 4  BEHOVET AV EN GRÖN TRÅD 

För att motivera ett nytt koncept påstår jag att vi  måste särprägla oss från de befintliga 

varumärkena, och ladda det med ett annat kärnvärde. Vi måste också möta de behov 

som uppstått i bristerna hos de dessa. Det viktigaste i genererande av det nya konceptet 

har varit:

»  En tydlig ägare som tar fullt ansvar för konceptets olika delar internt.

»  Ett tydligt regelverk som talar om syftet och behovet av konceptet.

»  En särpräglad profil som tydligt skiljer sig från de två befintliga varumärkena 

   för att öka chansen för igenkänningsfaktor hos allmänheten. 

Jag påstår som sagt också att  det finns ett  behov av att sätta vår kommunikation i 

system för att värdera olika typer av informations värde gentemot varandra. När jag 

gör detta påstående förhåller jag mig till det Ann Thorpe skriver om holism i sin bok 

”Design för hållbar utveckling”; 

”Holism eller helhetssyn, är ett förhållningssätt där man söker förstå  

ett sammanhang genom att ställa delarna i relation till helheten.  

Holism är en viktig aspekt när man arbetar med system eftersom 

dessa är dynamiska. Ett system är en grupp element som interagerar  

och förhåller sig till varandra i en kollektiv enhet. Det innebär att en  

förändring i en del av systemet påverkar systemets andra delar.” 
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Av detta kan vi dra slutsatsen att kommunen som organisation faktiskt är ett system, 

där vi inom olika enheter  bör förhålla oss holistiskt till varandra, men också att all 

enskild information förhåller sig på ett holistiskt sätt till övrig information, och att vi 

ganska snabbt kan underminera fakta och budskap genom att inte leva som vi lär, 

eller att skicka ut dubbel information.

  Efter att ha betraktat den problematik som kommunen stod inför menar jag att det 

finns ett behov av en röd tråd, eller ännu bättre – en grön tråd. Tanken för konceptet 

hade kommit att bli att skapa en grön tråd för allmänheten att följa, synliggjord i vårt 

vardagsliv och i stadsrummet, men också i vårt informationsmaterial. Jag finner stöd 

för detta i två punkter som finns listade i boken ”Design for sustainable change”25, där 

man hävdar att följande är viktigt för att designa hållbara regioner:

              »   Help everyone to learn why and how to live sustainably.

            »  Involve everyone in public desicions and the sustainabulity challenge.

Av detta kan vi dra slutsatsen att vi måste synliggöra vårt miljöarbete och bjuda in 

allmänheten att vara delaktig i detta.

3: 5 ÄR ALLMÄNHETEN INTRESSERAD OCH MOTTAGLIG? 

En av de mest  relevanta frågorna i  det  här arbetet  har  varit  huruvida  allmänheten 

egentligen är intresserad av det miljöarbete som bedrivs på orten. Jag anser, utifrån 

min erfarenhet,  att det finns en betydelse av att synliggöra miljöarbete även för de 

som inte är intresserade, för att i långa loppet väcka dessa frågor även hos dem. Men 

att föreslå så pass radikala förändringar i kommunens sätt att kommunicera, utan att 

kunna förankra detta i ett intresse hos allmänheten verkar inte trovärdigt. 

Att lyckas med det som Stuart Hall refererar till som “endoding”26 verkar också mer 

sannolikt hos en mottaglig målgrupp. Därför har jag studerat målgruppssegmentering27 

i relation till miljö- och klimatfrågor. I februari 2008 presenterade reklambyrån Rewir

25 :   Litteratur: A.Chick & P.Micklethwaik (2011) Design for sustainable change - 
    How Design and Designers Can Drive the Sustainability Agenda sid. 62

26  :  Litteratur: Hall, S (2001). ”Encoding/Decoding” i  M. Durham & D. Kellner (Red.),
         Media and Cultural Studies sid. 75
27  :  Målgruppssegmentering= Indelning av den totala marknaden i speciella kundgrupper
         (segment) med skilda karakteristiska, t.ex. geografiska,demografiska, sociala och/eller
          beteendemässiga skillnader: Källa: ” Mall för din affärsplan”- Drivhuset: 
          Se källförteckning.
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rapporten ”Kommunikativa målgrupper I klimatfrågan28”, en rapport gjord på uppdrag 

av Naturvårdsverket, med syfte att skapa en fördjupad bild av den enskilde individens 

kunskaper, attityder och drivkrafter runt klimatfrågan. 

Studien omfattar tre fokusgrupper med allmänheten, en kvantitativ undersökning bland 

allmänheten  samt  en  kvantitativ  undersökning  bland  svenska  företag.  I  rapportens 

inledning skriver man följande: 

”I en prioritering av målgrupperna framstår ”De Nyvakna”, ”De 

Sansade” och ”De Engagerade” som de mest relevanta att lägga 

kommunikativa resurser på. Dessa tre grupper utgör idag närmre 70  

% av den undersökta populationen.”29 

Dessa tre grupper utgör alltså hela 70% av det man menar vara ett allsidigt stickprov 

ur den svenska befolkningen. Vad som förenar dessa grupper är en medvetenhet om 

miljöhotet, och en vilja att agera på uppmaningar kring detta. Man söker också själva 

aktivt efter information kring miljöfrågor och miljöarbete. Man kan alltså tolka denna 

undersökning som att nästan två tredjedelar av Sveriges befolkning har ett intresse av 

vårt miljöarbete. Jag menar att detta ger oss god grund att tro att allmänheten i allra 

högsta grad är både intresserad och mottaglig för dessa budskap.

3: 6 DEN GRÖNA TRÅDENS TILLKOMST

Konceptet behövde gå ut på att bjuda in allmänheten till kunskapsbyggande kring vårt 

miljöarbete. Samtidigt behövde det i min mening särpräglas från befintliga koncept, 

och det behövde ha ett tydligt regelverk för användarna själva. Detta kände jag mig 

säker på utifrån det bakgrundsarbete jag hittills gjort. Kanske var det bästa sättet att 

faktiskt skapa en grön tråd, inte bara som en metafor, utan även ur praktisk synpunkt? 

I  det  här  stadiet  har  mycket  reflektion  gjorts  över  vilken  typ  av  synliggörande  av 

miljöfrågor  som faktiskt  finns  i  vårt  samhälle,  och  en  tanke på  att  ”märka”  saker 

uppstod. 

28 :   Rapport: Rewir för naturvårdeverket (2008)  “Kommunikativa målgrupper I klimatfrågan”:
    Se källförteckning.

29 : Rapport: Rewir för naturvårdeverket (2008)  “Kommunikativa målgrupper I klimatfrågan”
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I Sverige 2012 finns en rad märkningar som talar om att produkter av olika slag är ett 

hållbart val. Några exempel på detta är; KRAV30, Svanen31 och  EU Ecolabel32. 

Dessa märkningar utgår i grunden från en uppsatt kravspecifikation, och de varor som 

möter  dessa krav är  berättigade att  ansöka om märkning.  I  takt  med att  fler  varor 

nyttjar  märkningar,  synliggörs  också  märkningen  och  dess  värden  i  sig  i  större 

utsträckning. Något som på lång sikt  ger oss anledning att  tro att  märket  blir  mer 

förankrat hos allmänheten, och får en högre igenkänningsfaktor. På detta sätt ville jag 

också arbeta med Växjö Kommun. Vi står för en mängd miljöarbete av olika karaktär. 

Biogasbussar och hållbart bygge i trä är bara två av en mängd exempel. 

Att knyta samman alla dessa med en märkning skulle inte bara verka för att synliggöra 

miljöarbete,  utan  även  påvisa  det  faktum  att  det  är  ett  ställningstagande  vi  gör 

gentemot många olika instanser i samhället. På detta vis kanske vi kan bidra till att 

göra ”att miljöbegreppet i framtiden blir en hygienfaktor som med självklarhet präglar  

övriga delar” så som nätverket Expansiva Växjö beskrev det.

3: 7  SKISSER I SÖKANDET EFTER DEN GRÖNA TRÅDEN

För att konceptet, och då främst märkningen, skulle bli måluppfyllande behövdes en 

särpräglad  logotyp.  För  att  kunna  skissa,  och  värdera  skisser,  satte  jag  ledord  för 

logotypen. Dessa ledord är som följer: Särpräglad  Flexibel - Lustylld.

Särpräglad för att skapa tydlighet, flexibel för att kunna figurera i många olika

30 : Skriftligt uttalande, ekonomiska föreningen KRAV: ”KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska
  bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser” Källa: http://www.krav.se/
  Om-KRAV/ (2012-04-07)

31 : Skriftiligt uttalande, miljömärkning Sverige: ”Svanen är en miljömärkning som ställer miljö- och
  klimatkrav på 62 olika produktkategorier.” Källa: /http://www.svanen.se/Svanen/ (2012-04-07)

32 : Skriftligt uttalande, miljömärkning Sverige: "EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, 
  eu:s officiella miljömärke.” Källa: /http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/ (2012-04-07)
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sammanhang, och lustfylld för att sträva efter en positivism i vårt koncept, även om 

detta kan tyckas högst subjektivt. För att ha möjlighet att skapa en logotyp som mötte 

dessa följde en omfattande skissprocess som finns redovisad i bilaga 2. 

Totalt skapades 16 logotyper som bedömningsunderlag. 

Av dessa valdes en logotyp som jag vidareutvecklat. 

Denna logotyp uppkom redan tidigt i skissprocessen, men framstod som mest passande 

först efter att ha vägts mot de som följde. Denna logotyp ritades också i två versioner, 

för att vara så flexibel som möjligt. Den ena logotypen innehåller både textmassa och 

ett generiskt ordmärke i ett, medan den andra är enbart ordmärket löskopplat. Tanken 

med detta är att man i framtiden ska ha arbetat in den textuella logotypen så väl att den 

skapat igenkänning för ordmärket och på så vis underbygga för att man ska kunna 

använda enbart detta. 

.
3: 8 DEN GRAFISKA PROFILEN - 

   SIAMESISK TVILLING ELLER BARA  EN VÄN?

Ett övervägande jag stått inför i min skissprocess har varit  hur mycket de grafiska 

riktlinjerna bör skilja sig mot de två befintliga varumärkenas grafiska regler. För att det 

övergripande  intrycket  av  kommunens  publikationer  inte  ska  uppfattas  som 

motsägelsefullt eller spretigt har jag sett ett värde i att försöka skapa nya riktlinjer som 

kommunicerar med de befintliga. 

Det menar jag att man gör bäst genom att låna element av dessa. Samtidigt var ett av 

mina ledord att den grafiska profilen behövde vara särpräglad för att inte förväxlas 
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med de tidigare. Frågan var alltså om den grafiska profilen skulle vara en siamesisk 

tvilling eller bara en vän? Hur mycket skulle jag anamma av det redan existerande? 

Jag  tog  redan  från  början  beslutet  att  arbeta  med  Caslon  i  brödtext,  något  som 

kommunen  redan  gör.  Detta  kändes  naturligt  då  Caslon  är  en  antikva  med  god 

läsbarhet, som finns listad i Christer Hellmarks; Typografisk handbok33. 

Utrymme för förändring skulle finnas i rubriktypsnitt och färgval. Samtidigt visste jag 

att jag var mån om att arbeta med typsnitt som kommunen redan äger  - för att hålla 

nere ekonomiska utlägg. 

   När det kom till färgval beslutade jag mig också för att bygga över gränserna för de 

olika koncepten genom att välja en grön färg ur kommunens grafiska profil, som ligger 

nära den ljust gröna som används av Expansiva Växjö. Denna gröna skulle fungera 

bärande i den grafiska profilen, samtidigt som den skulle kommunicera med de två 

andra profilerna i de situationer de figurerar tillsammans.  Detta gjorde att jag snabbt 

hamnade i en position där jag valde mellan att använda mig av Caslon eller Myriad i 

rubriktypsnitt. Ett val som krävde skissprocess34 för övervägande,eftersom jag såg det 

som svårt att bli optimalt tydlig när jag valde mellan dessa. Valet föll ändå slutligen på 

att nyttja Myriad i rubrik och Caslon i brödtext, och att styra användandet av Myriad 

via  den  grafiska  manualen,  så  att  konceptet  ändå  särpräglas  i  viss  mån  mot  hur 

kommunen idag använder dessa typsnitt.

                                  Typografiskt exempel taget ur den grafiska manualen
                                      Se bilaga 1: Grafisk manual, sida fem.

33 :   Litteratur: C.Hellmark (2004) Typografisk handbok, sid 28-29
34 :   Se bilaga 3 : Skissprocess för  grafiska riktlinjer
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3:9 HÅLLBARA MATERIALVAL

En naturlig  del  av  hållbar  kommunikation  bör  vara  hållbara  materialval.  Allt  som 

produceras ska göra det i material med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför ägnade 

jag mig åt studier  av märkningar och premisser för hållbara material,  och kom till 

slutsatsen att jag skulle använda mig av material som var FSC-märkta inom ramen för 

konceptet. FSC, eller Forest Stewardship Council har blivit den främsta standarden för 

att  bedöma  hållbarheten  i  skogsbruksmetoder.  För  att  kunna  använda  FSC-

certifieringen logotypen på sina produkter, måste en skogsindustrikoncern underställa 

sin verksamhet för granskning.35 När de genomgår denna granskning finns ett antal 

villkor som måste uppfyllas, där de viktigaste enligt mig  är bevarande av biologisk 

mångfald,  vattenresurser,  jordar  och  känsliga  ekosystem och  långsiktig  social  och 

ekonomisk välfärd  för skogsarbetare och lokala samhällen36 

4. RESULTAT

4:1 DEN GRÖNA TRÅDEN – EN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Den gröna  tråden  är  en  övergripande  kommunikationsstrategi  för  Växjö  kommuns 

miljöarbete. Den talar om hur vi ska synliggöra vårt arbete mot allmänheten i fyra steg 

eller segment, där en grafisk profil med märkning i fokus är central. Vidare talar den 

om böckerna ”Den gröna tråden”, en omstrukturering av hemsidan samt hur vi skulle 

kunna arbeta utåtriktat via evenemang. 

35 :   Litteratur: B. Dougherty, Celery Design Collaborative (2008) Green Graphic Design, sid 129
36 :   Litteratur: B. Dougherty, Celery Design Collaborative (2008) Green Graphic Design, sid 129
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4:2 DEN GRAFISKA PROFILENS MANUAL

Den grafiska  manualen  ligger  som bilaga  nummer ett  i  denna rapport.  Det  är  ett 

dokument  avsett  för  informationsavdelningen  som  talar  om  hur  de  ska  använda 

konceptet. Den talar om vårt förhållningssätt till konceptet  i åtta rubriker:

»  Grundregler för vår grafiska profil     

»  Eftertänksamhet och Tydlighet

»  Långsamhetens Lov      

»  Var sak på sin plats 

»  Sträck ut en hand

»  Logotypens användningsområden 

»  Vem är berättigad att ansöka om märkningen?

»  Evenemang och nya beröringspunkter

I manualen strävar jag efter enkelhet och tydlighet. Den talar om vad vi bör göra, och 

vad vi inte bör göra, utan att gå in på detaljnivå. Samtidigt är den ett styrdokument för 

användning  av  det  grafiska  konceptet  och  innehåller  regelverk  för  hur  logotyp, 

typografi och färganvändning så väl som materialval. 

4:3 BÖCKER

Böckerna är ett segment av konceptet, som ska fungera som en introduktion till ”Den 

gröna tråden”. De vänder sig till  allmänheten och talar om Växjös gröna historia, från 

vår senaste istid fram till dags dato, 2012. Böckerna finns i två versioner, som vänder 

sig  till  olika  målgrupper.  Den  första  är  en  pocketbok37 som  fokuserar  på 

historieberättande om hur Växjö kom att bli utnämnt till Europas grönaste stad. Denna 

riktar sig till vuxna, boende i regionen. 

Den andra versionen är tänkt att vara en pixibok38 som talar om samma saker, men som 

vänder sig till barn i skolåldern 6 till 10 år. 

Pocketböckerna är tryckta på  Scandia smooth 2000 och bundna med ett omslag av 

Antalis  brun board,  ett  returfiber som är  post-brukare.  Båda dessa papper är  FSC-

märkta. Samma hänsyn är också tagen till val av tryckeri, då böckerna planeras tryckas 

hos Davidssons Tryckeri, ett svanencertifierat tryckeri39 beläget i Växjö.

37  :   Se bilaga 6; Referensmaterial
38  :   När vi använder benämningen ”Pixibok” refererar vi till illustrerade barnböcker i miniformat.
39  :   Ett svanencertifierat tryckeri är ett tryceri som möter svanenmärkningens kriterier för utsläpp
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4:4 MÄRKNINGEN

Märkningen ”Den gröna tråden” är ett löskopplade av den grafiska profilens logotyp. 

Den syftar till att åskådliggöra aktörer och element i kommunen som verkar för ett 

hållbart  miljöarbete.  Regler  för  vem  som  får  använda  sig  av  märkningen  finns 

beskrivet i den grafiska manualen40 enligt  följande; ”Märkningen ”Den gröna tråden” 

strävar efter att bli tillgänglig och frekvent, vi vill att så många lokala aktörer som 

möjligt ska få möjligheten att använda märkningen. 

Detta gäller alltså inte enbart kommunala aktörer, utan samtliga aktörer verksamma 

inom  Växjö  kommun,  som  i  någon  form  ägnar  sig  åt  miljöarbete,  eller  har  en 

verksamhet som är gynnsam för miljön. Detta kan för exempel vara:

  »  Förskolor med fokus på miljöarbete och natur.

  » Ekologiska restauranger och storkök.

  »  Återförsäljare av ekologiska varor.

  »  Företag med hållbar produktion.

  »  Aktörer som framställer närproducerade varor, slakterier, etc.

 

4:5 HEMSIDAN

När  vi  talar  om hemsidan  talar  vi  egentligen  bara  om en  vidareutveckling  av  den 

befintliga  sidan  vaxjo.se.  Tanken  är  att  sortera  all  miljöinformation  under  samma 

subsida till hemsidan, med adressen vaxjo.se/dengronatraden. 

Detta för att man ska slippa leta efter information kring miljön på olika subsidor till 

vaxjo.se. Här ska information som uppdateras kontinuerligt finnas. 

Denna  samlade  sida  adresserar  också  de  beslut  och  frågor  kring  miljön  där 

allmänheten bör engagera sig.

 

4:6 EVENEMANG

Evenemang är en liten, men viktig post som finns beskriven i manualen41. Här talas det 

mycket  grundläggande  om  vikten  av  att  söka  nya  beröringspunkter  i  vår 

kommunikation med allmänheten. Stycket som behandlar evenemang syftar till att

40 :   Se bilaga 1 : Grafisk manual
41 :   Se bilaga 1 : Grafisk manual
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angöra en tanke om evenemangen som förhoppningsvis får fäste och växer med tiden.

 Vikten av att  skapa en dialog är  det bärande budskapet och följande står  att  läsa:  

”Att gå ut för att möta våra målgrupper öppnar för en dialog  

oss emellan, och kan också bädda för en dialog mellan  

invånarna.”42 

Evenemangen handlar om att öppna upp för nya sätt att tänka kring kommunikation, 

och bjuda in allmänheten till en delaktighet. 

5. DISKUSSION

5: 1  PLATSVARUMÄRKETS VARA ELLER ICKE VARA 

I dagsläget pågår det ett arbete med att försöka stärka det platsspecifika varumärket 

”Växjö  - Europas grönaste stad”. Detta ligger på Bläck & Co´s bord, något som är 

legitimt och befogat sett utifrån det faktum att de är duktiga varumärkesstrateger med 

erfarenhet av att arbete med kommunen. Jag vill dock efter mitt bakgrundsarbete få lov 

att  förhålla  mig kritisk till  ett  försök att  stärka platsvarumärket.  Givetvis  finns det 

många fördelar i detta, att lyckas stärka platsvarumärket skulle spara en hel del pengar, 

och framförallt arbete för kommunen och andra inblandade aktörer. Men detta gäller 

bara om man lyckas stärka varumärket på ett så optimalt sätt att det blir fullständigt 

tydligt  för  allmänheten,  och  lyckas  kommunicera  samtliga  kärnvärden  samt 

miljöarbetet. Utifrån det jag sett vill jag hävda att detta kommer bli svårt. Jag menar 

inte att vi bör förkasta platsvarumärket helt eftersom det avser figurera i långt fler 

sammanhang  än  enbart  i  anslutning  till  miljöarbete.  Däremot  menar  jag  att  det 

förmodligen är sunt att satsa på något helt nytt i anslutning till miljöarbetet då detta är 

en så oerhört viktig  fråga i dagsläget, och allmänheten inte förstår att platsvarumärket 

påtar sig att tala om miljöarbete. Men kanske är det också så att man bör satsa på något 

helt nytt när det kommer till platsvarumärket i stort. Bläck själva påstår  att varumärket 

är  ihåligt  och  dåligt  förankrat  hos  allmänheten.  Detta  påstående  i  relation  till  det 

faktum att platsvarumärket inte går längre bak än till 2007 gör att jag anser att det 

borde vara ganska lätt att trotts allt släppa det för något annat. 

42 :   Citat ur manual. Se bilaga 1 : Grafisk manual, sida 2.
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För även om det är mindre kostnadseffektivt att generera nya koncept och förverkliga 

dessa, är det pengar i sjön att ägna sig åt kommunikation som inte fyller sitt syfte. 

5: 2 KONCEPTETS STYRKOR OCH SVAGHETER 

Den gröna tråden äger en hel del styrkor. Det är ett koncept som möter kommunens 

behov i form av att ha en tydlig ansvarstagare, och att rikta sig mot allmänheten på ett 

sätt som jag tror uppfattas som transparent och inbjudande. Vidare har det ett regelverk 

och en särpräglad profil, som låter människor veta att det rör sig om något nytt, att vi 

talar  om  något  annat  än  Växjö  som helhet.  Jag  har  också  tagit  ställning  till  den 

ekonomiska aspekten kring att införliva ett nytt koncept. Att kreera ett helt nytt sätt att 

göra saker innebär givetvis en merkostnad, vilken jag försökt att minimera genom att 

nyttja typsnitt som jag vet att kommunen redan använder sig av. Vidare arbetar jag 

med standardformat, och talar om hemsidan som ett tillägg till den redan befintliga 

istället för att skapa något nytt. Men det är ändå häri som konceptets svagheter ligger. 

Att  kunna införliva en såpass radikal  transformation av vårt  sätt  att  lägga upp vår 

kommunikation kräver inte bara en viss investering från kommunen i rena pengar, utan 

också  en  vilja  från  deras  sida  att  starta  om.  Vi  måste  börja  tala  om holism inom 

organisationen,  och  därför  håller  jag  med  Bläck  & Co.  i  deras  påstående  att  det 

förmodligen vore en god idé att utbilda de olika aktörerna. Men jag vill hävda att detta 

inte  bara  gäller  branding  och  trademarks,  utan  just  holism  och  holistiska 

förhållningssätt. Att införliva ett holistiskt tänk hos kommunen som organisation skulle 

förmodligen  dock  även  hjälpa  upp  problematiken  kring  varumärkeshanteringen 

eftersom  jag  tror  att  ansvarstagande  och  olika  enheters  uppgifter  skulle  framstå 

tydligare för alla. 

5: 3 DET GODA SAMTALET MED EN KLIENT 

“The process of creating is complicated; many factors  

influence its success or failure. Clients can be pressured  

by internal concerns and politics, designers can be  

driven by trend and technique, /.../ managing the process,  

controlling its influences, and keeping all team players  

aware of the objectives will reduce creative erosion.”43

43  :  Litteratur: M.Oldach (2000) Creativity for graphic designers: 
    A Real-World Guide to Idea Generation, sid. 3
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Detta uttalande av Mark Oldach, ur boken “Creativity for grapich designers” är något 

som jag är beredd att ställa mig till i nästan alla uppdrag. 

Jag ser det som signifikant för hur jag som formgivare fungerar, men också för hur jag 

har försökt hantera arbetet med Växjö Kommun som organisation. Kommunen är en 

stor  aktör,  uppbyggd av  en  mängd  mindre  enheter,  som alla  samlas  under  samma 

varumärke  - Växjö Kommun. Jag har i mitt arbete letts av informationsavdelningens 

chef Henrik Nilsson, och fört samtal med honom som språkrör för Växjö Kommuns 

kollektiva  önskningar.  Den möjlighet  de  har  gett  mig  att  gå  in  och  granska deras 

organisation har varit förknippat med ett stort ansvar, och ett stort förtroende gentemot 

mig, något jag har tagit på största allvar. Det finns nämligen en aspekt i designarbetet 

som jag tycker ofta hamnar i skymundan, och det är det ansvar vi har gentemot våra 

klienter, satt i relation till att vara sanna mot oss själva som formgivare. Varje uppdrag 

är ett förtroende: 

“The entire creative process is based on trust. Trust  

between writer, designer and client, it's like when 

your dad took you to the pool for the first time as a  

kid and he says jump, I'll catch you. -Todd Leif ” 44 

Detta förtroende bör behandlas med eftertanke och försiktighet. Något som indirekt 

ledde mig in i mitt empiriska förhållningssätt till detta projekt. Det bör i min mening 

finnas  en  transparens  i  det  arbete  som  man  som  formgivare  utför  gentemot  en 

organisation. Samtidigt tror jag att det finns  en gräns för hur mycket man bör låta sin 

klient ta del av. Diskussionen om formmässiga preferenser bör föras väldigt tidigt, och 

skissprocess  bör  redovisas  och  diskuteras  under  arbetets  gång.  Varje  del  av 

skissprocessen bör dock inte visas upp för allmän beskådan, eftersom formmässiga 

beslut måste tas av just formgivaren, som bör ha de mest utvecklade referensramar för 

att fatta de besluten. 

Min ståndpunkt i den här processen har dock varit att avgörande milstolpar i projektet 

har lagts på bordet för diskussion, för att tydliggöra att min klients åsikter och inputs är 

av  allra  största  vikt  för  mig  och  att  det  är  deras  önskningar  som  behandlas. 

Förhoppningsvis ökar detta arbetets värde för beställaren i slutändan. 

44  :  Litteratur: M.Oldach (2000) Creativity for graphic designers: A Real-World Guide to Idea
    Generation: Citerar Todd Leif, författare, sid. 11
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5: 4  DEN GRÖNA TRÅDENS VÄRDE FÖR AKTÖRER OCH PRIVATPERSONER

Så vad betyder då den gröna tråden för aktörer och privatpersoner? Vilka värden har vi 

anledning att tro att konceptet bygger? Dessa saker kan vi givetvis bara spekulera i 

före dess  konceptet  införlivas och vi får  någon sorts  återkoppling. Jag tror att  den 

största styrkan ligger i att vi synliggör allt det miljöarbete som faktiskt finns på orten, 

för  att  underbygga  vår  vision  om  att  vara  Europas  grönaste  stad.  Detta  ökar 

förmodligen  vår  trovärdighet  gentemot  allmänheten.  Vidare  kan  märkningen 

synliggöra alla de hållbara val vi kan göra i vårt vardagsliv. Jag tänker då på hur vi kan 

använda  märkningen  i  stadsrummet.  Detta  kan  skänka  aktörer  som  utnyttjar 

märkningen mervärde i sina tjänster och produkter, något som man sett hos KRAV-

certifierade varor:

” De ekologiska konsumenterna blir fler och fler. Vår senaste  

SIFO-undersökning visar att mer än 1 miljon svenskar köper  

ekologiskt idag och att lika många räknar med att köpa mer  

KRAV-märkt mat i framtiden.”45

Om vår märkning skulle fungera på samma sätt finns det anledning att tro att den 

kunde bidra till marknadsfördelar för den som nyttjar den.

5: 5  UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

I dagsläget har jag levererat en grund för konceptet i och med den grafiska manualen46 

och konceptkartan47. Konceptet bör dock formuleras tydligare för att på optimalt sätt 

gå att förmedla till  de aktörer som ska använda sig av det. Den grafiska manualen 

skulle förmodligen behöva någon form av tillägg i form av en beskrivning liknande en 

varumärkesplattform eller någon sorts manifest. Den grafiska manualen idag talar ju 

om hur vi ska använda oss av märkningen och vilket syfte den tjänar, men vi måste 

också tala om hur konceptets olika delar förhåller sig till varandra och tydligt definiera 

detta för användarna inom kommunen. Därför vore förmodligen det bästa att på något 

vis inkorporera konceptkartan i den grafiska manualen för att skapa ett grundligt och 

45  :  Skriftligt uttalande, ekonomiska föreningen KRAV, Källa: http://www.krav.se/Om-
    KRAV/marknadsstatistik/ (2012-04-07)

46 :  Se bilaga 1 : Grafisk manual
47 :  Se bilaga 5: Konceptkarta
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tydligt styrdokument som talar om alla konceptets olika delar samtidigt. 

I detta dokument måste man också tydligt gå in och tala om evenemangen, som hittills 

är alldeles för ytligt beskrivna i det här konceptet. När mer utrymme och tid ges bör en 

djupdykning  i  evenemangens  möjligheter  göras,  för  jag  menar  att  det  förmodligen 

finns stora möjligheter att här hitta helt nya beröringspunkter för vår kommunikation. 

  Vidare behöver man tala om konceptets värde för externa aktörer som har möjlighet 

att  ansluta  sig,  men  främst  om  hur  de  ska  hitta  oss.  Hur  ska  man  utforma 

kommunikationen  mot  företag  och  organisationer  för  att  tala  om att  det  finns  en 

möjlighet för dem att ansluta sig.

  Det  finns också ett  behov av att  fortsätta  diskussionen kring böckernas framtida 

varande. Jag ser att det finns två premisser under vilka boken kan existera. 

Det ena är att boken, som den är i nuläget, är en introduktion till den gröna tråden, och 

släpps  i  anslutning  till  en  lansering  av  märkningen  för  att  föra  miljöarbetets-  och 

Växjös gröna historia till ytan. Den är då en engångsföreteelse, och täcker upp det vi 

vill befästa denna enda gång den produceras.

  Den andra möjligheten är att boken är en antologi över vårt miljöarbete, där vi arbetar 

med löften och transparens för att underbygga förtroende hos våra invånare. 

Boken är då en sorts årskrönika över vårt miljöarbete, där vi formulerar löften och 

målsättningar  inför  kommande  års  miljöarbete,  samt  utvärderar  resultat  av  det 

föregående. 

5: 6  LOGOTYPENS ASSOCIATIONER

Alla diskussioner kring associationer som logotypen skapar är av subjektiv karaktär, men 

icke desto mindre värdefulla.  Under min redovisning av detta projekt för handledare och 

opponenter uppstod en hel del diskussioner i anslutning till logotypens uttryck och de 

saker  man  härledde  den  till.  Något  som jag  ser  som  positivt.  Associationerna  som 

uppstår  verkar  alla  mycket  olika,  och  står  i  relation  till  betraktaren  och  dess 

referensramar. Jag har dock fått två kommentarer som är gemensamma för de flesta jag 

talat  med  om logotypen.  Den  första  är  att  den  skulle  vara  präglad  av  någon  sorts 

”retroestetik”, att man läser in svunna tiders formspråk i typografin och färgvalen.  Den 

andra är det faktum att många läser den gröna tråden i logotypen som en bit äppelskal 

som ringlar sig kring bokstäverna, eller faller till marken. 

Båda dessa associationer är något som jag tror att logotypen faktiskt tjänar på. 

23



Många kanske skulle se kommentaren om vintagekänslan i  formspråket som negativ, 

men tvärtom menar jag att det kan vara en styrka att associeras till ett formspråk som 

uppenbarligen följt oss in i modern tid eftersom människor känner igen det. Kanske är 

det just denna igenkänningsfaktor värdebyggande för logotypen?

Även  diskussionerna  kring  likheterna  med  ett  äppelskal  får  ses  som  positiva  då 

konnotationen hos människor då tycks vara det organiska och växtliga, och att den något 

artificiellt gröna ton som finns i logotypen kanske snarare uppfattas som ”äppelgrön” än 

något annat. 
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TACK!

Jag  vill  avsluta  med  att  tacka  ett  antal  personer  utan  vilka  det  här  arbetet  blivit 

betydligt svårare att genomföra.

 Till att börja med vill jag vända mig till Henrik Nilsson och Växjö Kommun som låtit 

mig  utmana  dem  och  deras  uppfattningar  om  hur  vi  kanske  bör  arbeta  med 

kommunikation i miljöfrågor. Er transparens och vilja har varit nyckeln till  det här 

projektet. Vidare vill jag rikta stor tacksamhet mot Anita Nikitin och Eddie Andersson 

vid  Bläck & Co.  som mycket öppenhjärtigt tog emot mig och mina frågor trots ett 

arbete  som  potentiellt  kunde  inkräktat  på  deras  marker.   Era  inputs  och  er  stora 

kunskap hjälpte mig något enormt i mitt kunskapsbyggande och research.
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