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ABSTRAKT 

Detta projektet handlar om att ge Återbruksbyn i Växjö en grafisk identitet och profil. 

Återbruksbyn är ett arbete startat av Växjö kommun och kooperativet Macken som 

handlar om att bygga en mötesplats för oss som vill byta, köpa, sälja, skänka och 

återbruka begagnade saker i stället för att slänga dem. Det är en plats som kommer 

fokusera på cirkulär ekonomi och introducera detta system som ett alternativ till det vi 

har i dagsläget. Min roll och syftet med detta projekt har varit att analysera 

verksamheten och skapa en logotyp med tillhörande grafisk profil där de äkta 

värderingarna visas och representeras på ett korrekt sätt. Detta är min process.  

ABSTRACT 

This project is about creating a graphic identity and profile for Återbruksbyn, Växjö.  

Återbruksbyn is a project created by Växjö municipality and the cooperative Macken, 

and it is about building a central space and meeting point for people who want to buy, 

sell, exchange, give away and reuse old products instead of throwing them away. It is a 

place that focuses on circular economy and wants to introduce this alternative system to 

the people of Växjö. My role and purpose with this project has been to analyse 

Återbruksbyn and its values, and through that, create a graphic identity that reflects 

these values and goals. This is my process.  

NYCKELORD 

Återbruksby, cirkulär ekonomi, hållbarhet, representation, grafisk design. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Växjö kommun, tillsammans med kooperativet Macken, har sedan några år tillbaka 

arbetat på ett projekt för att förbättra Växjös redan starka varumärke och identitet. Det är 

även ett projekt som riktar sig åt, att sätta människor som hamnat utanför 

arbetsmarknadens system i arbete och ge dem möjligheter att utvecklas och försörja sig i 

takt med staden. Detta projektet heter Återbruksbyn, och handlar till en stor del om att ta 

vara på material som annars går till spillo på våra soptippar eller i våra hem. Det handlar 

även om att ta vara på kunskaper. Fredrik Bergman, verksamhetsutvecklare på Macken, 

har erfarenheten att majoriteten inte går till en reparatör med sin trasiga diskmaskin. De 

köper oftast en helt ny. Han tittade nyligen på slängda diskmaskiner för att undersöka 

just detta och fann endast att deras pumpar var fyllda av fett. Efter en rengöring kom de 

igång. Vi konsumenter följer de vägar som köp och släng-modellen har byggt upp. De 

kunskaper som krävs av en människa som reparerar vitvaror finns inte längre i samma 

utsträckning, just för att de inte efterfrågas. Detta är Återbruksbyns mål att tillse. Att 

samtidigt som man bygger upp en helt ny “by” av verksamheter som fungerar 

tillsammans och återanvänder det man kan, ger man människor med ignorerade 

kunskaper en mening igen. Detta är ett projekt som jag har fått chansen att påverka med 

min kunskap och mina färdigheter. I min roll som grafisk designer kommer jag utveckla 

en grafisk profil och identitet till Återbruksbyn. En identitet som ska representera och 

kommunicera Återbruksbyns värdegrund. Genom att leverera logotyp, affischer och 

grafiska riktlinjer med dessa värderingar och uttryck kommer mitt arbete bidra till att ta 

Återbruksbyn ett steg närmare verklighet.  

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Återbruksbyn är ett projekt som har många viktiga beståndsdelar klara och som redan 

har börjat konstruktionen på den faktiska platsen. Det är min uppgift att skapa något 

som, rent grafiskt, skall representera deras vision och målbild. Jag har deltagit i 

processen för att även följa de ingående tankarna och besluten i projektet. Det sätter en 

stämning och jag ser tydligare deras problem och lösningar. Ett element som betyder 

mycket i mitt arbete är Återbruksbyns inriktning på cirkulär ekonomi. Det ingår i hela 

konceptet att arbeta med ett ekonomiskt tänk som också grundar sig i hållbarhet och 
!1



återanvändning. Detta element behöver tydligt representeras i mitt grafiska arbete 

tillsammans med många andra viktiga beståndsdelar. Det som jag till slut skall leverera i 

projektet kommer bestå av logotyp, affischer, visitkort, broschyr och grafiska riktlinjer.  

1.3 PROBLEMOMRÅDE 

Återbruksbyn är ett projekt som cirkulerar kring hållbarhet i den mån att 

återanvändningen är en central del i deras vision. Att skapa en grafisk identitet åt en 

sådan verksamhet har gjorts innan och det finns tydliga generella trender inom den 

grafiska världen när det kommer till att skapa “gröna” visuella element. Ett vanligt 

förekommande problem är att använda människors förutfattade meningar och 

konnotationer till ett ytligt resultat. Kronobergs Länstrafik gjorde nyligen en 

uppgradering av sina bussar så att de nu endast drivs av biogas och i och med det gjorde 

man även en ny grafisk profil.  För att formulera att man nu kör med hjälp av ett 1

miljövänligare bränsle blev all grafik grön och några löv lades till i det grafiska material 

så som busskort, affischer, hemsida m.m. Även bussarna blev gröna och beströdda med 

löv. Det handlade inte om att förmedla innovation eller en ny, stor tillgång till Växjö. 

Utan fokus låg enbart på förändring. 

1. Här har Länstrafiken i Kronobergs bussar tidigare visats. Kontakta författaren för att 

få se bilderna. 

Tanken är att den gröna färgen ska symbolisera Länstrafiken Kronobergs 

starka miljöprofil och stämma överens med visionen där Länstrafiken vill 

att kollektivtrafiken ska ses som det naturliga sättet att resa i ett hållbart 

samhälle. Den nya profilen passar också bra ihop med regionens ambition 

 http://www.lanstrafikenkron.se Hämtad 2015-04-161
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att bli Europas grönaste region. Förhoppningen är att den nya profilen ska 

ge Länstrafiken en ny och ännu mer positiv image.  2

För en större mening än så är svårt att avläsa från det nya utseendet. Detta kan skapa en 

skev bild av budskapet som Länstrafiken Kronoberg vill förmedla och i och med det, 

möjligen göra hela denna förändringen onödig. Men det finns också bra exempel på 

grafiska identiteter kopplade till liknande verksamheter. Naturskyddsföreningen har 

länge och väl arbetat på sin i många medier. De har genom distinkta men lekfulla 

budskap kommunicerat starka färger (inte nödvändigtvis de traditionella gröna) och de 

framstår tydligt ur mängden.   3

2.Här har tidigare exempel på Naturskyddsföreningens grafiska material visats. 

Kontakta författaren för att se bilderna.  

Med falken som en etablerad symbol för verksamheten och nu en väl besökt Youtube-

sida , visar de på en god kommunikation mot sina följare och sig själva. I deras grafiska 4

utryck finns inte enbart budskapen väl representerade, utan även en identitet som 

berättar om den lekfullhet och de målgrupper som verksamheten arbetar med. Det finns 

en tydlig skillnad mellan dessa två företag i strävan att inte endast göra kunden nöjd. Det 

 http://www.lanstrafikenkron.se/a/starkare-miljoprofil-nar-lanstrafiken-byter-kostym Hämtad 2015-04-162

 http://www.naturskyddsforeningen.se Mer information om Naturskyddsföreningen. Hämtad 2015-04-163

 https://www.youtube.com/watch?v=bDXPMCp7SAo&list=PL8F31B381DADF5D7F&index=2 Hämtad 4

2015-04-16
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är två olika verksamheter som arbetat på mycket skilda sätt för att förmedla sina 

budskap.  

1.4 AVGRÄNSNING 

Mitt arbete kommer att handla om att försöka skapa en logotyp, tillhörande affischer och 

riktlinjer som förklarar hur man skulle kunna komma att använda dessa på ett korrekt 

sätt i framtiden. Återbruksbyn är ett projekt som fortfarande är i utvecklingsstadiet men 

som trots det redan har en stark bas och identitet att förhålla sig till. Det är mitt jobb att 

identifiera denna grunden och visualisera den på så sätt att den kan vara representativ. 

Eftersom Återbruksbyn är ett projekt som till stor del handlar om cirkulära system och 

att bryta och förklara den ekonomiska form vi idag följer, kommer det vara viktigt för 

mig att förklara just detta i arbetet. Det handlar om att förstå varför en linjär metod där, 

take, make, dispose, är ett centralt och enligt många, ett felaktigt sätt att bygga vår 

framtid på.  Take, make, dispose är ett begrepp som grundar sig i det kapitalistiska 5

systemet kring linjär ekonomi. Vi tar resurser ifrån jorden, vi skapar något av det, och 

sedan slänger vi restprodukter och i en förlängning även produkten själv.  

1.5 FRÅGESTÄLLNING 

Min frågeställning lyder:  
Hur kan jag som grafisk designer skapa en identitet och visualisation åt projektet 

Återbruksbyn i Växjö som förmedlar hållbarhet, cirkulära system och gemenskap, och 

som senare kan användas i marknadsföring och representation?  

2. TEORI OCH METOD 

2.1 CIRKULÄR EKONOMI 

Det system och den grund som Återbruksbyn är baserad på ingår i begreppet cirkulär 

ekonomi. Cirkulär ekonomi består av många olika komponenter men handlar i grund 

och botten om att arbeta kring en regel. Avfall finns inte. Det finns ingen plats för avfall 

att existera om vi skall kunna leva i den standard vi idag befinner oss i. Ellen Macarthur 

beskriver problematiken på följena sätt: 

 Armory B  Effective business in a circular economy, sid 205
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För att vända en trend där vi på endast några år kommer använda slut 

material som vi kommer i kontakt med varje dag, finns det en globalt 

accepterad lösning. Att använda mindre. Att göra mer av det vi har, att ta lite 

mindre ur marken och sedan att slänga lite mindre. Men även om vi gör detta 

extremt väl kommer vi aldrig, med en ständigt ökande population, att lösa 

problemet. […] Detta är ett systematiskt problem som kräver en systematisk 

lösning. Det finns inga svar i att pilla runt i våra produkter för att göra dem 

lite bättre, lite mer effektivare och skära ner på material. Vi måste designa 

om ett helt system.  6

 

3.Här har tidigare ett porträtt av Ellen Macarthur visats. Kontakta 

författaren för att få se bilden.  

Ellen Macarthur är en stor frontfigur inom cirkulär ekonomi för tillfället och upptäckte 

själv konceptet kring ändliga resurser när hon tävlade i att segla jorden runt på mindre 

än 90 dagar. Att leva en så lång tid på en båt utan ett oändligt förråd av mat och 

tillgångar var en ögonöppnare för henne. Kort efter att hon kommit hem från resan sökte 

hon kunskap om ämnet och byggde sin nya livssyn på rörelsen Cradle to Cradle.   7

 https://www.youtube.com/watch?v=eOGy683afyo En introduktion av cirkulär ekonomi ifrån Ellen Macarthur. 6

Hämtad 2015-04-16
 Armory B  Effective business in a circular economy, sid 777
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The Ellen Macarthur Foundation är en av de största organisationerna på planeten som 

arbetar för att etablera en cirkulär ekonomi på global nivå.  Principerna för cirkulär 8

ekonomi är enkla och handlar om att allt material, annat än biologiskt som kan 

komposteras, skall återanvändas i sin helhet, materialåtervinnas eller i värsta fall, 

utvinna energi. Det skall inte finnas ett definitivt slut på en produkts liv och termen, 

take, make, dispose motarbetas helt. Ian Rees skriver i sin bok om den nya generationens 

konsumtion och hur våra system hela tiden förändras, att kapitalismens och egenvärdets 

principer är en alldeles för utdöd levnadsstil. Att klänga vid en telefon, ett klädesplagg 

eller kanske till och med pengar anses idag vara omodernt och medvetet fel, beskriver 

Rees. Det är dock ett bekvämt fel som många miljarder fortfarande lever med.  

 
Kooperativet Macken , som är en mycket stor del i projektet kring Återbruksbyn 9

tillsammans med Växjö kommun, följer detta system av cirkulär ekonomi och visar på 

hur det faktiskt kan fungera.  Många idéer och tjänster som Macken nu arbetar med ses 

bli en verklighet även i Återbruksbyn. Som att till exempel kombinera hållbarhet och 

integration genom att anställa människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund 

av fördomar eller handikapp och använda deras kunskap till nya hållbara produkter och 

tjänster. Detta är en grundpelare i Mackens verksamhet: social hållbarhet som ger insikt 

och nytta kring annat än de själva produkterna. Det skapar ett exempel på ett system helt 

enkelt.  

2.2 FLAGGSKEPPET - LOGOTYPEN 

A logo derives its meaning from the quality of the thing it symbolizes, not the other way 

around.   10

- Paul Rand 

För att kunna representera en verksamhet som Återbruksbyn med en logotyp behövs en 

tydlig identitet klargöras. I mitt arbete har jag fått en plats i projektgruppen och följer 

hela tiden den inre diskussionen för att få en klar bild om vad jag behöver spegla i mitt 

formgivande. De positiva begreppen är klara: cirkulär ekonomi, gemenskap, hållbarhet, 

 http://www.ellenmacarthurfoundation.org Hämtad 2015-04-168

 http://www.macken.coop Här kan du läsa mer om Mackens hållbarhetsarbete. Hämtad 2015-04-169

 Helen Armstrong, Graphic Design Theory, sid 6510
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integration… Saker som Återbruksbyn vill förmedla i sin grafiska profil och som behövs 

för att rättvist representera en verksamhet som denna.  

4 

För att få en klar bild över användningen av Återbruksbyns visuella element använde jag 

denna kartan som Klaus Krippendorff visar på i sitt arbete med identitet och språk när 

det kommer till design.  Det finns många moment där det handlar om att lyckas 11

inkorporera en logotyp eller varumärke hos en kund och de tar oftast många olika former 

men generellt är dessa tre steg återkommande. Igenkännande, utforskande och tillit. För 

att kunna lita på ett varumärke behöver man erfarenhet och tidigare koppling, såväl som 

information och kunskap om verksamheten. Detta symboliseras i logotypen om den 

reflekterar dessa värderingar.  Tilliten förstärks sedan vid lyckad användning av 

produkten eller tjänsten, om och om igen. Blir det på något sätt ett avbrott i processen 

backar man oftast ett eller två steg beroende på hur ingående kunskap man har om 

verksamheten.  

 Klaus Krippendorff, The Semantic Turn: A new foundation for design, sid 9011
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2.3 PRAKTISKT UTFÖRANDE 

I mitt förberedande arbete för att ta fram grundstommen till Återbruksbyns grafiska 

profil har jag genomgått ett par olika former av metoder. Till att börja med har jag haft 

en konstant kontakt med projektgruppen som står bakom idén till Återbruksbyn. Den 

bildades i Augusti 2014 och jag kom i kontakt med projektledare Bo Hjälmefjord redan 

några månader senare vilket gav mig en bra startpunkt i projektet och en tydligare roll 

som designer i gruppen. Det var här jag skapade en bild av vad visionen och målet för  

detta projekt var. Att även ha en nära koppling till Fredrik Bergman, 

verksamhetsutvecklare på Macken gav mig en klarare avsändare.  

 
I min process att arbeta fram en grafisk profil har mycket förarbete kring metoder och 

målgrupper krävts. En stark del av omvärldsanalyserna jag tagit del av har skett muntligt 

i projektgruppen då Fredrik Bergman själv är ansvarig för omvärldsanalyser åt 

Återbruksbyns arbete. Då denna specifika version av plats eller projekt inte gjorts på så 

stor global utsträckning, eller gjort sig känt än, har jag tittat på verksamheter som delar 

liknande mål och visioner. Greenpeace är en verksamhet som har visat på hur en hållbar 

verksamhet kan se ut i många avseenden. Men det jag har tittat på och analyserat har 

främst handlat om den grafiska utformningen kopplat till verksamheten. 

 

5 
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3. HÅLLBARHET 

Idén till Återbruksbyn i Växjö grundar sig i en tanke om att rikta samhället mot ett mer 

hållbart sätt att fungera. Hållbarhet i denna mening betyder att informera och hjälpa 

människor att inse värdet av sitt avfall. I Återbruksbyn kommer alltså produkter, som 

idag anses vara avfall, repareras och återfå sitt ursprungliga värde. Genom att t ex lämna 

in sin trasiga diskmaskin till Återbruksbyn bryts kedjan av konsumtion och förorening. 

Ägaren behöver inte köpa en ny, vilket då sparar de resurser till den nya maskinen och 

tjänsterna kring hela den livscykeln. Maskinen behöver heller inte hamna på en tipp där 

mycket av dess material aldrig kommer återanvändas.  

3.1 IDÉ 

Hur kan jag som grafisk designer skapa en identitet och visualisation åt projektet 

Återbruksbyn i Växjö som skall förmedla hållbarhet, cirkulära system och gemenskap, 

och som senare kan användas i marknadsföring och representation?  

Denna frågeställning förhåller sig till Återbruksbyn. Arbetets fokus är inte att förlita mig 

på Återbruksbyns hållbarhetsarbete. Det är att kunna representera det och utveckla det 

genom den grafiska profil som jag skapat. För att kunna förmedla ett koncept likt 

Återbruksbyn behövs en kommunikationskanal som förstår grundtankarna och målen 

med dess värd. För att få en helhetsbild av projektet har jag deltagit i gemensamma 

arbetsträffar där inte endast form och estetik har diskuterats utan även stora delar som 

ekonomi, omvärldsanalyser, tidsplanering, arkitektur, marknadsföring etc. Detta bidrar 

till min kunskap om projektets storlek och avtryck och är viktigt för att jag ska kunna 

representera Återbruksbyn på ett värdigt sätt.  

Utseendet får dock inte falla under kategorin traditionellt “gröna” verksamheter då det 

lätt kan skapa en fel vinkling av målgruppen och då endast hänvisa till människor som 

redan ser sig leva ett tämligen hållbart liv.  

3.2 LIVSCYKEL  

Då livscykeln för tjänster och produkter är en central del av Återbruksbyn har mitt val 

av material krävt att jag går i samma spår. Posters och manualer kommer vara ett direkt 

resultat i mitt projekt och det är ytterst viktigt att jag går in på alla detaljer angående 

produktionen. Macken, som är en stor del i mitt projekt i form av mentor och avsändare, 
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har många olika produktionsalternativ och kommer själva stå för framtagningen av 

posters och annat på kontoret i Växjö. Eftersom de är ett kooperativ grundat kring 

cirkulär ekonomi och återanvändning ligger det i deras intresse att skapa en så hållbar 

produktion som möjligt.  

Det papper som jag planerar att använda är redan känt för Macken. Det heter 4CC och är 

en produkt från Stora Enso.  Det är både märkt med Nordens ekomärkning, svanen och 12

Europas ekomärkning. Tillverkningen strävar efter att hålla koldioxidutsläpp till ett 

minimum och både pappret och dess paketering är 100 % återvinningsbara i linjen med 

Återbruksbyn.  

Den sociala hållbarheten har även den en stor vikt i detta arbete. Det grafisk materialet 

måste inte endast representera Återbruksbyn och allt den står för, utan också inspirera 

människor till att ta del av verksamheten. Här kommer mycket tekniska delar på tal. 

Bland annat en omvärldsanalys, där t ex logotypen inte får påminna för lite eller för 

mycket om liknande eller motsatta organisationer, då fel associationer riskerar att 

komma i spel med verksamheten. Det måste också kunna tilltala flera olika målgrupper 

utan att kränka eller exkludera någon.   13

4. RESULTAT 

4.1 LOGOTYP 

Min gestaltningsprocess har bestått av eget arbete kring form- och färgstudier varvat 

med analyser och intervjuer av de nyss framtagna skisserna. Detta har varit mitt 

grundläggande system i processen att ta fram logotypen. Logotypen som utgör grunden 

för mitt arbete. De grupper jag har intervjuat har bestått av:  

Slumpmässigt utvalda människor på campus/Växjö innerstad.  

Deltagare i projektgruppen för Återbruksbyn.  

Under början av projektet har jag beskrivit konceptet Återbruksbyn för den generella 

målgruppen i Växjö och bett dem lista enkla värderingar de först tänkt på.  

 
Billigt, hållbart, second hand, natur, återanvändning, marknader, kläder, pant, miljö.  

 http://printingandreading.storaenso.com/products-brands/for-office-use/office-printing/4CC Hämtad 12

2015-04-16
 Klaus Krippendorff, The Semantic Turn: A new foundation for design, sid 5613
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Dessa är några av svaren sammanställda ifrån de korta intervjuerna. Detta är, i läget efter 

intervjuerna, inte värt mycket utan används mest som en del i reflektionsarbetet och de 

slutliga stadierna i val av logotyp. Det är även här i processen jag utforskar de teoretiska 

delarna av Återbruksbyn och på så sätt även startar min skissprocess.  

6 

Detta sker tidigt i min process och jag letar efter element som kan innefatta mycket 

information för att sedan bryta ner dem till mer accepterade versioner. Här använder jag 

mig även av en uppdaterad version av målträdet som jag tidigare nämner under mitt 

praktiska utförande. Det hjälper till att hålla vissa värderingar och termer vid liv under 

processens gång och jag tar dessa vidare till nästa steg som är att testa former som gjort 

sig bra i skisstadiet.  
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Det är här det mer ingående analyserna om form görs. I denna lite renare form blir 

resultatet mer påtagligt och element som typografi tas i beaktning. Det är även här jag 

gör nya omvärldsanalyser för att undersöka mer ingående hur väl ett formspråk passar 

de värderingar och visioner som projektgruppen tidigare nämnt. Många verksamheter 

och projekt med liknande värderingar kring cirkulära system har helt enkelt använt sig 

av cirklar som grundstomme för att sedan utveckla en rörelse utifrån det. Jag har velat gå 

ifrån det för att nå den spets som Återbruksbyn behöver. Här har jag även tagit hänsyn 

till de färger som används idag av Macken. Då Macken utgör och kommer utgöra en 

otroligt bidragande del i att hålla Återbruksbyn verksam har jag efter diskussioner med 

projektgruppen beslutat att använda mig utav den grund som Mackens grafiska profil 

redan byggt. Att gå ifrån de färger och den erfarenhet som Macken besitter endast i syfte 

att vara originell och skapa en helt unik identitet åt Återbruksbyn är förhastat och inte en 

realistisk inställning till ett så stort projekt som detta. Återbruksbyn kommer kunna 

gynna något oerhört på den igenkänningsfaktor som bidrar till en lättare association.  
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8 

Här börjar den lite mer systematiska urvalsprocessen och jag analyserar varje utvald 

logotyp mycket ingående med hjälp av rosdiagram. I detta fall listar jag fem olika 

punkter som jag ställer alla logotyper emot och jämför.  

!13



• Jag tittar på hur informativ formen är, alltså hur mycket jag kan lära mig om 

verksamheten endast baserat på logotypen.  

• Lekfullhet bedöms, då Återbruksbyn behöver reflektera just detta till delar av sin 

målgrupp. 

• Jag tittar på allvar i samma syfte som lekfullhet. Att dessa två har ett samspel är 

mycket viktigt för verksamheten och hur seriöst logotypen betraktas.  

• Innovation. Här bedömer jag hur unik logotypen är och hur mycket den kan tänkas stå 

ut i en mängd.  

• Det sista jag tittar på är hur intressant formen är. Hur mycket lockar den betraktaren 

till att vilja veta mer och verkligen fatta tycke för dess grafiska formgivning.  

Dessa olika punkter är essentiella för grundstommen i arbetet och jag har hela tiden 

återgått till dessa frågor när logotypen har ersatts eller utvecklats på något sätt. Paul 

Rand skriver om hur liknande värderingar behövs för att på bästa sätt effektivisera den 

påverkan som logotypen kan komma att ha.  Det är såhär jag i detta stadie presenterar 14

mina förslag inför intervjuer och projektgruppen.  

Efter de sista intervjuerna, där jag gick tillbaka till början och beskrev vad Återbruksbyn 

kommer bestå av för att sedan låta deltagarna välja vilken logotyp som passade bäst till 

de värderingarna, var det dags att välja ut den slutgiltiga formen för vidareutveckling. 

9 

 Rand, Paul, Looking closer critical writings on graphic design, Logos, flags, and escutcheons: New York: 14

Allworth press, 1991
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10                                                                              11 

Här är den version av logotyp som ansågs av både projektgruppen och genom intervjuer 

bäst kunna representera Återbruksbyn. Jag var själv först osäker då nr 10 hade ett ytterst 

litet designelement i sin form, vilket dessutom gjorde att logotypen blev skev när den 

centrerades i ett dokument eftersom mittpunkten hamnar något åt höger med tanke på 

punkten bredvid N:et. Jag arbetade vidare och återkopplade till de värderingar kring 

platsen Återbruksbyn och de cirkulära systemet vilket ledde till att jag använde mig av 

ramen kring typsnittet för att illustrera just återanvändning och ge logotypen ett 

tydligare designelement i sitt formspråk. Bild nr 13 visar hur den slutliga logotypen ser 

ut.  

 

    12                                                                         13 
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4.2 TEXT OCH AFFISCHER 

I min bilaga beskriver jag användandet av olika mallar för att kunna hjälpa de anställda 

kommunicera under ett enhetligt språk. I den grafiska manualen för Återbruksbyn (som 

visas i sin helhet som bilaga i slutet av denna rapport) har jag använt ett tydligt språk 

som leder läsaren genom problematiken som uppstår när man hanterar ett ämne man har 

lite kunskap inom. Den visar på motiveringar och beslut som också stärker de val och 

appliceringar som utförts. Den introducerande texten är följande: 

Återbruksbyns grafiska profil är grunden till all vår visuella kommunikation 

och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med 

Återbruksbyn eller en av våra verksamheter ska omedelbart känna igen oss, 

oavsett plats eller format. Ett enkelt brev ska vara lika tydligt som en stor 

utställning. Den grafiska profilen ska vara närvarande i allt vi gör. Med hjälp 

av denna manual kan vi vara tydliga och tala med ett och samma språk. Om 

vi konsekvent använder profilen på det sätt som visas här förmedlar vi en 

enhetlig och stark identitet, där varje enskild insats bidrar till att ytterligare 

förstärka Återbruksbyns profil och ledande ställning.  15

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. Att ta fram affischer åt en verksamhet 

som knappt visualiserats via ritningar är problematiskt då en affisch möter helt olika 

utmaningar än vad en logotyp gör. Ett projekt som Återbruksbyn kan vara svårt att 

förställa sig till en början och bilder som hjälpmedel kommer att behövas. Men i detta 

tidiga stadie har jag valt att fortsätta på en känsla och spela på möjliga konnotationer 

som åskådare kan ha när de ser de affischer jag tagit fram. En mer detaljerad beskrivning 

och tydlig genomgång av uppbyggnad går som sagt att finna i den grafiska manualen.  

 Anton Lamme, Grafisk manual Återbruksbyn Växjö, sid 115
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5. DISKUSSION 

Under mitt arbete med att identifiera Återbruksbyn grafiskt har jag stött på många saker 

jag aldrig gjort innan. Att arbeta så ingående med en verklig projektgrupp och definiera 

sin roll inom den har varit fantastiskt kul och lärorikt. Jag har också använt mig av och 

förlitat mig mer på undersökningar så som intervjuer och omvärldsanalyser. De har varit 

en mycket stor bidragande faktor till att jag upplevt detta arbete som ett offentligt arbete. 

Det är något som många, både inblandade i projektet och slumpmässigt utvalda 

människor i Växjö centrum och på campus har fått bidra till. Jag har haft en stor tro på 

mina val och en större press på mig att verkligen prestera ett ärligt och hängivet resultat. 

Jag har dock också känt en negativ effekt av detta. Med så många parter inblandade har 

jag haft svårt att med självförtroende kunna motivera mina beslut. Till en början blev det 

otroligt breda intaget av åsikter för mycket för att det skulle kunna hjälpa mig. I stället 

stannade då min beslutsprocess upp och jag fick fokusera på annat för att senare kunna 

återgå till projektet. Detta är något som jag känner att jag kommer behöva jobba med i 

framtiden.  

Jag känner även att en viss problematik har uppstått när jag har försökt fokusera på 

målgrupper och specifikt flödesscheman då det för tillfället är ytterst teoretiskt och svårt 

att praktiskt greppa med tanke på att Återbruksbyn inte ännu är en påtaglig verklighet. 

Men detta är en fördjupning som mitt projekt har då jag även är införstådd med att 

projektet Återbruksbyn fortfarande är i utvecklingsstadiet likaså även denna grafiska 

tillhörighet.  

Att arbeta med något så nytt och unikt som Återbruksbyn har varit fantastiskt och jag är 

mycket imponerad av den motivation och skaparglädje som uppstått i projektgruppen. 

Det finns ju dock även risker med sådan glädje. Jag har varit mycket dålig på att 

kritisera detta system och undersöka hur det faktiskt kan komma att fungera. Men den 

rollen har öppnat för så mycket mer än vad jag som grafisk designer har tagit åt mig och 

är helt enkelt en för stor uppgift i nuläget. Dock kan jag inom kort kunna komma att 

hänvisa till min separata uppsats,  “Återbruksbyn, ett alternativt system”, som berör just 

detta.  
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Inledning

Återbruksbyns gra fiska profil är grunden till all vår visuella kommuni kation 
och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med 
Återbruksbyn eller en av våra verksamheter ska omedelbart känna igen oss, 
oavsett plats el ler format. Ett enkelt brev ska vara lika tydligt som en stor 
utställning. Den grafiska profilen ska vara närvarande i allt vi gör. Med hjälp 
av denna manual kan vi vara tydliga och tala med ett och samma språk. Om 
vi konsekvent använder profilen på det sätt som visas här förmedlar vi en 
enhetlig och stark identitet, där varje enskild insats bidrar till att ytterligare 
förstärka Återbruksbyns profil och ledande ställning.

Har du frågor kring den grafiska manualen och hur du använder de olika 
delarna är du välkommen att vända dig till enheten för kommunikation.

Om

1
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Logotyp

Återbruksbyns grafiska profil och logotyp består av två olika element. Den 
ena formen är kvadraten och den andra är texten innuti. Tillsammans är de 
basen för ett starkt och tydligt varumärke. 
Kvadraten eller ramen symboliserar tillsammans med Å:et Återbruk. 
Kretsloppet där utgångspunkten även är målet. Det står även för platsen och 
den tydliga benämningen på by i sammanhanget.  

Form

Återbruksbyn_original

Återbruksbyn_symbol

Återbruksbyn_ordmärke

2
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Logotyp

Tillåtna färger och varianter

Återbruksbyn_original

Återbruksbyn_svart

Återbruksbyn_vit_exempel_bakgrundsfärg

Återbruksbyns logotyp finns tillgänglig i tre olika färger. Originalfärgen orange, 
svart och mot en stark bakgrundsfärg finns även vitt tillgängligt. Den orangea 
färgen är alltid att föredra men när färgtryck ej är tillgängligt skall den svarta 
versionen användas. Den vita bör endast appliceras på en färgstark bakgrund 
då orange och svart blir för otydligt att läsa och utesluts.   

3
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Logotyp

Fri yta

För att en logotyp skall kunna uppfattas korrekt och kommunicera dess värde 
behöver den utrymme att kunna göra detta. Fri yta är det tomma område 
som logotypen behöver runt om sig. Ingen text, bild eller annat material får 
intränga här då även den fria ytan är en del av logotypen. 
För att kunna avgöra den fria ytan på egen hand använder man endast 
25 % av höjden och 25 % av bredden för att sedan placera ut detta block 
runt logotypen. Detta är den fria ytan. Interna kompromisser kan ske efter 
diskussion.

Återbruksbyn_rutnät_25%_x_25%

Återbruksbyn_fri_yta

4
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Logotyp

Olika storlekar

Så länge den fria ytan respekteras får inte Återbruksbyns logotyp understiga 
10x10 millimeter. Var också varsam med logotypens storlek då det finns risk 
att dokumentet reproduceras med enklare teknik, som exempelvis en kopiator 
som inte åter ger detaljer lika tydligt som i tryck.

Återbruksbyn_20x20_mm

Återbruksbyn_40x40_mm

Återbruksbyn_80x80_mm

5
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Logotyp

Färger

Originalfärgen för Återbruksbyn är orange och har hämtats ifrån Mackens 
grafiska profil. Då Macken och Återbruksbyn har ett tydligt sammarbete 
kan de två lättare fungera tillsammans om färgerna redan är etablerde 
och praktiskt möjliga. Denna orangea färg representerar även all 
butiksverksamhet inom Macken vilket ger mer validitet åt Återbrukbyn.  

Övriga färger som kan komma att användas är svart och blågrön. Även denna 
blågröna tillhör Mackens grafiska profil och bör användas då orange inte 
lämpar sig i tryck. Se sidan 3.
Alla färger kan även användas i olika opaciteter, för ett större 
appliceringsområde. Dessa färgblock fungerar även som viktiga element i 
övrigt material så som visitkort, presentationer och affischer. Exempel finns 
under kapitlet Appliceringar. 

WEB: E4A02F    CMYK: 0C 42M 100Y 0K    RGB: 244 161 0
PMS138              

WEB: E2C6970    CMYK: 82C 0M 28Y 52K    RGB: 172 1 23 
PMS5473
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100 % Opacitet75 %45 %15 %

100 % Opacitet75 %45 %15 %
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Typsnitt

Val av typsnitt

Återbruksbyns logotyp är uppbyggt runt typsnittet Nexa Rust Sans Black. Detta 
typsnitt skall dock inte användas fritt i några andra material, utan endast 
finnas till som kännedom. 
Typsnittet som valts till Återbruksbyns grafiska manual är ett typsnitt som ger 
ett enkelt kontrast till logotypen och som är lätt att följa. Det kommer i så pass 
stor variation mellan bödtext och titeltext att det ger en passande dynamik till 
utseendet. 
Typsnittet som skall användas i allt material är följande: 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss  
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää 
Öö !%&* 
0123456789
Hiragino Kaku Gothic  

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss  
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää 
Öö !%&* 
0123456789
Hiragino Mincho  

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh 
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss  Tt Uu Vv Ww 
Xx Yy Zz Åå Ää Öö !%&* 
0123456789
Hiragino Kaku Gothic Std 

Hiragino Kaku Gothic ProN skall anvädas i olika 
undertitlar och kortare texter. Finns även i bold.

Hiragino Mincho Pro är till för brödtext. Finns även 
i bold. 

Hiragino Kaku Gothic Std används endast till 
huvudtitlar på dokument. Finns enbart i bold. 

7



Grafisk manual Återbruksbyn April 2015

Appliceringar

Visitkort

Här följer ett exempel på hur visitkort kan se ut. 

90 mm

50 mm
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Appliceringar

Affischer upplägg

Affischen för Återbruksbyn kommer i flera olika former men kring samma 
tema. Här är en version på hur uppbyggnaden kan se ut. Här implementeras 
många av de grafiska elementen som beskrivs i manualen. I detta fallet är det 
en stående A3 som beskrivs. 

Logotypen bör placeras 
med hänsyn till den fria 
ytan och ha en central roll 
i affischen. Se sid 4.

Bakgrunden skall vara 
diskret och inte ta för 
mycket fokus ifrån texten 
och logotypen. Ett lager 
med blå färg i 15, 45 eller 
75 % opacitet skall också 
appliceras beroende på 
enskilt fall. Se sid 6. Bilden 
är valfri men bör kopplas 
till återbruksbyn. 

Texten följer den mall för 
längre titelstycke och kan 
appliceras på valfritt sätt 
utöver typsnitt.  

Andra viktiga bitar av 
information bör vara i fet 
stil. Finns ingen annan 
tidigare information på 
affischen ska denna vara i 
normal stil. 

Beroende på situation skall Växjö Kommun och Macken Växjö 
representeras på affischen. 

9
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Appliceringar

Affischer

Här följer några exempel på hur affischer, produkter och informationsblad 
kan se ut. 
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Appliceringar

Informationsblad och produkter

Här följer några exempel på hur affischer, produkter och informationsblad 
kan se ut. 
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Appliceringar

Informationsblad och affischer

Här följer några exempel på hur affischer, produkter och informationsblad 
kan se ut. 
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Appliceringar

Presentationer

Här följer några exempel på hur en presentationslayout kan se ut. 

Återbruksbyn i Växjö

Cirkulär ekonomi

Användarsystem

Återanvändning

Målgrupper

Återbruksbyn i Växjö

Cirkulär ekonomi

Användarsystem

Återanvändning

Målgrupper

Här visas en enkel presentationsform 
med ett liggande färgblock för att 
ge varje slide en tydlig koppling till 
återbruksbyn. Här visas också på en 
korrekt användning av typografin. 

Här visas en liknande presentations-
form fast med stående färgblock. Det 
finns en tydlig frihet i användningen 
av de grafiska elementen. Endast 
färger och typsnitt är konsekventa. 
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Övrigt

Kontakt

Vid övriga frågor och råd om användning, var vänlig och kontakta:

Anton Lamme 
Grafisk formgivare
Mobil: 0738404217
Email: lammeanton@gmail.com

Fredrik Bergman
Verksamhetsutvecklare
Mobil: 0702 36 09 37
Email: fredrik.bergman.@macken.coop

Tack för din uppmärksamhet och lycka till med användandet 
av Återbruksbyns grafiska material! 
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