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Sammanfattning
Denna rapport redogör för skapandet av varumärket Deco Retro. Samt den tillhörande 

designprocessen för att skapa en visuell identitet och profil för varumärket. Varumärket 

Deco Retro togs fram som ett undervarumärke till Kitsch Sweden AB som behövde ett 

varumärke som passade deras nuvarande och framtida produkter. Deco Retro ska bidra med 

en stärkt identitet och värde för de produkter som ska säljas under varumärket. Designarbetet 

kring varumärket strävade framförallt efter att kommunicera den idé, identitet och de värden 

som under projektet tagits fram för varumärket, samtidigt som det ska ha bidragit med en 

estetiskt tilltalande grafisk design. Resultatet av denna rapporten blev ett genomarbetat 

varumärke med tillhörande visuell identitet, profil och flera tillhörande artefakter, redo att 

implementeras.

Nyckelord
Varumärke, undervarumärke, identitet, grafisk design, grafisk formgivning,visuell profil, 

grafisk profil, webbdesign
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Abstract
This report describes the creative work to create the brand Deco Retro. Together with the 

related design process to create a visual identity and profile for the brand. Deco Retro was 

created as a sub-brand to Kitsch Sweden AB whom needed a brand more fitting their current 

and future line of products. Deco Retro was created to contribute with a stronger identity and 

added value to the products which sells under the brand. The design work surrounding the 

brand was first and foremost trying to communicate the idea, identity and value which has 

been developed for the brand during this project. The design is also supposed to have added 

aesthetically appealing grafic design. The result of this report is a worked through brand 

with related visual identity, profil and numerous related artefacts, ready to get implemented.

Keywords
Brand, branding, sub-brand, identity, corporate identity, grafic design, visual profile, web 

design
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Begreppsdefinition
Nedan förklaras några definitioner av begrepp som förekommer i denna rapport.

Rytm
Begrepp inom grafisk formgivning som rycker in mottagaren genom variation och 

dynamiska former, växlande bilder, storlekar, riktningsförhållande eller dylikt.

Balans
När de olika elementen som finns på en specificerad yta inte drar åt den ena eller andra 

hållet. Exempelvis kan stora textstycken på ena sidan kan vägas upp med kontrastrika bilder 

på andra sidan.

Visuell Identitet
Är ett varumärkes ansikte utåt och är det visuella intryck som företaget inger vid kontakt 

med konsument, utgör en stor del av kommunikationen mot konsumenter. 

Visuell Profil
Den visuella profilen (även grafisk profil) styr hur den visuella identiteten ska upprätthållas. 

Detta görs genom att styra vilka färger som tillhör varumärket, typsnitt, hur trycksaker ska 

produceras och hur varumärket ska presenteras visuellt digitalt. 
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1. Bakgrund
Kitsch Sweden AB är ett företag som säljer presentartiklar, inredningsartiklar och 

accessoarer. Kitsch Sweden AB är huvudsakligen ett grossistföretag och bedriver merparten 

av sin verksamhet online riktat mot en mängd olika stora återförsäljare, de bedriver även en 

egen webbshop riktad mot privatpersoner. 

Återförsäljarna som handlar av Kitsch finns utspridda över hela världen, men merparten av 

försäljningen sker inom Sveriges gränser. Företaget i sig är beläget i Stockholm, med både 

kontor och lagerlokal. Det är nuvarande tre heltidsanställda och en deltidsanställd på 

företaget. 

Kitsch säljer på sina två webbshopar en mängd olika varumärken samt ett blandat sortiment 

av sina egna produkter. Deras egna produkter har inget specifikt varumärke med tillhörande 

varumärkesidentitet , utan det har istället fritt använts helt utan varumärke eller lånat Kitsch 

Sweden ABs profil för att ge det någon form av tillhörighet. 

Detta har varit ett problem för Kitsch, de har saknat en enhetlighet i både deras egna 

produkter samt hur dessa presenteras och vad de tillhör för varumärke. Detta skapade 

problem för Kitsch då kunder inte alltid kände sig säkra med att köpa så kallade ”no name” 

produkter, eller då Kitsch värden och profil inte riktigt passade in på en produkt de tagit in 

och märkt som en ”Kitsch” produkt. 

Kitsch bestämde sig därför att skapa ett undervarumärke som skulle innefatta deras 

egenproducerade produkter och presentera dessa på ett enhetligt och korrekt sätt, det vill 

säga med en enhetlig visuell-, och produktprofil och kommunicerande av egna värden som 

särskiljer detta undervarumärket från grossistverksamheten Kitsch Sweden AB. 

1. 1Mål
Projektets mål är att ta fram ett varumärke och tillhörande artefakter till företaget Kitsch 

Sweden ABs egenproducerade produkter till den 4 juni 2013. Till varumärket ska även en 

grafisk profil skapas samt en grund för framtida produktion av trycksaker och digitalt 

material. Detta inkluderar, logotyp, färgskala, typsnitt, tillhörande artefakter (visitkort, 

brevpapper, kuvert) samt prototyp av webbplats. 

I projektet kommer min roll vara i form av art director samt grafisk formgivare i 

designfasen. Beslut gällande varumärket kommer tas tillsammans med Kitsch Sweden AB 

och realiseras av mig.

De delar av varumärket som ska produceras under projektet är följande:

• Namn
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• Visuell profil

• Logotyp

• Minst tre artefakter färdiga för produktion (visitkort, brevpapper, förpackningar, 

reklamblad, utskick eller dylikt) 

• Skiss/prototyp för varumärkets webbplats 

1.2 Designmål
De övergripande designmålen för varumärket och den visuella profileringen är att 

kommunicera varumärkets värdeord:

• Nostalgi

• Härligt

• Positivt

• Humor

Det blir den visuella profilens huvudsakliga uppgift att kommunicera dessa värden och 

uppnå dessa kvalitativa mål. 

Ytterligare kvalitativa mål som eftersträvas i detta projekt är de mål Kitsch Sweden AB satt 

upp för varumärket som helhet: 

• Särskilja detta varumärke från konkurrensen

• Skapa en enhetlig visuell identitet för varumärket

• Öka värdet på produkter genom ett starkare varumärke och identitet

För varje separat artefakt som ska designas i projektet finns ytterligare eller annorlunda 

designmål utformade, detta kommer beskrivas närmare för respektive artefakt i kapitel 3,  

Metod & genomförande, se även bilagor för helbilder av artefakter.

1.3 Avgränsning
Med varumärke syftar jag endast till den visuella immateriella tillgång som det kan innebära 

och inte samtliga associationer kopplade till ett visst varumärke som ofta benämns med 

samma namn. Varumärket i detta fallet är definierat i projektets mål. 

Varumärket kommer tas fram åt företaget Kitsch Sweden AB men kommer inte hinna 

implementeras på de fysiska och digitala artefakter det tas fram för. Det skall inte under 

tiden för examensarbetet tas fram färdiga fysiska trycksaker (förpackningar, visitkort, mm.), 

även om grunden för minst tre av dessa skall vara framställda. Även om materialet kommer 
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finnas färdigt för att skapa dessa artefakter skulle implementeringen (produktionen i form av 

tryck) av dessa ta upp för mycket tid från resten av examensarbetet. 

Under tiden för examensarbetet skall inte heller en färdig webbsida tas fram. Endast 

designskiss och prototyp för hur denna sida senare ska se ut skall finnas färdig under 

examensarbetets gång. 

De datainsamlingsmetoder som användes i examensarbetet skulle endast innehålla mindre 

undersökningar för att ta bort fokuset på det praktiska i examensarbetet. Även om större 

undersökningar i sig hade bidragit till det praktiska utförandet och underlättat i valen där 

skulle detta tagit för lång tid att samla in och bearbeta innan det praktiska arbetet kunde 

fortlöpa. 

Att kontrollera huruvida de kvalitativa designmålen har uppnåtts kommer endast testas mot 

de anställda på Kitsch Sweden AB samt ett fåtal möjliga konsumenter.

1.4 Disposition
I kapitlet 1. Bakgrund beskrivs examensarbetets i en inledande text. Även syfte och mål 

presenteras tillsammans med en kort bakgrund till projektet och varför det har utförts. 

Utöver detta tas även projektets avgränsningar upp, vilka beskriver delar som bestämdes att 

inte inkluderas i projektet av olika anledningar. 

I rapportens andra kapitel, Teoretisk bakgrund, redogörs för tidigare forskning och 

designprinciper som använts i detta examensarbete. Den teoretiska bakgrunden behandlar 

ämnena varumärke, grafisk profil, förpackningsdesign samt kort om webbdesign. 

Därefter redogörs för projektets Metod & genomförande i kapitel 3. I detta kapitel beskrivs 

examensarbetets olika delar och faser,  med start i den inledande fasen med all inledande 

brainstorming och diskussion inför beslut följt av designfasen där det huvudsakliga 

utförandearbetet skett. 

Efter genomförandet följer Resultat, kapitel 4. Här presenteras projektets resultat  i form av 

exempel och beskrivningar. 

Det avslutande kapitel 5, Diskussion & Slutsatser innehåller analys och reflektion av 

examensarbetet som helhet.  

2. Teoretisk Bakgrund
2. 1 Varumärke
Ett varumärke fungerar för företag som ett kännetecken för att särskilja vissa produkter och 

tjänster från  andra företags produkter och tjänster. En grundläggande funktion av ett 

varumärke är att individualisera ett visst företags produkt eller tjänst och marknadsföring. I 
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varumärket ingår identitet, namn, logotyp, förpackningar, produkter, design, personlighet 

och alla associationer som finns kopplade till varumärkesnamnet. Varumärket får genom 

detta representera företaget och dess produkters image och värden gentemot kunder.1

Ett företag har genom sitt varumärke en mängd olika möjligheter att skapa förväntningar och 

löften hos kunder gällande företaget, exempel på dessa möjligheter är hur varumärket 

presenteras genom deras produkter, i reklam, på webben, genom mail, i sociala medier, på 

förpackningar eller vilket annat område som helst där varumärket finns inblandat.2

2.2 Varumärkesidentitet
Det associationer och förväntningar som företaget vill skapa kring deras varumärke är  något 

som kallas varumärkesidentitet. Det är något som kopplar ann till sinnena; något du kan se, 

höra, känna, röra eller vara delaktig i. Varumärkesidentiteten skapas för att skapa 

igenkänning och förstärka individualiseringen av varumärket, det är vad som gör företagets 

idéer och värden tillgängliga för kunder.3

En varumärkesidentitet ska enligt Wheeler (2009) sträva efter att uppnå följande ideal:

Vision (eng. vision) – kommunicera varumärkets vision.

Mening (eng. meaning) – ge varumärket en mening genom att; kommunicera en bra idé, en 

speciell strategi, en samling värden och ledord etc.

Autenticitet (eng. authenticity) – skapa ett intryck av autenticitet som genomsyrar hela 

organisationen

Särskilja (eng. differentiate) – en varumärkesidentitet ska lyckas särskilja varumärket från 

motståndarna i dess affärsområde. 

Hållbarhet (eng. durability) – bidra med hållbarhet att leva vidare i en värld av konstant 

förändring och en oförutsägbar framtid.

Sammanhållning (eng. coherence) – inge ett enhetligt intryck som ger kunden en bekant 

upplevelse.

Flexibilitet (eng. flexibility) – möjlighet att växa och anpassa sig efter förändringar i 

marknaden. 

Åtagande (eng. commitment) – skydda, behålla och främja varumärket som den tillgång det 

är för företaget.

1 Nationalencyklopedin, varumärke, nedladdat 15 maj 2012 <http://www.ne.se/varum%C3%A4rke >
2 A Wheeler,Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 

Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 15
3 A Wheeler,Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 

Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 16
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Värde (eng. Value) – kommunicera kvalitet, unikhet och en konkurrenskraftig skillnad mot 

andra varumärkens värden. 

2.3 Visuell identitet
Den visuella identiteten är varumärkets ansikte utåt och är en viktig del av 

varumärkesidentiteten. Den visuella identiteten styrs av en samling regler som kallas 

grafisk-, eller visuell profil. Den visuella profilen innehåller samtliga regler om hur företaget 

och dess anställda ska hantera och använda logotyp, färger, typsnitt, och andra grafiska 

element tillhörande den visuella identiteten.4

I ett företags visuella identitet brukar följande delar ingå:

Logotyp

Logotypen är kärnan i företagets visuella profil, den främsta uppgift är att kommunicera 

företagets värden och affärsidé. Logotypen bör även uppfylla vissa ytterligare krav; den ska 

vara lätt att känna igen, lätt att läsa, fungera i olika storlekar, fungera i svart utöver 

originalfärg och till största möjliga mån vara tidlös.5 En logotyp är också något som i många 

varumärken utvecklas och förändras över tid, av den anledningen är det en viktig faktor att 

skapa en logotyp som trots kontinuerlig förändring ändå behåller vissa utmärkande element 

som skapar igenkänning och trygghet hos konsumenter.6

Företagsmärke

Ett företagsmärke används för att komplettera företagets logotyp. Företagsmärken kan delas 

in i fyra kategorier: 

• Ideogram – ett märke som på något sätt visar själva idén med företagets verksamhet.

• Piktogram – starkt förenklade och stiliserade bilder.

• Figurbild – ett företagsmärke som symboliserar företagets verksamhet.

• Bokstavsmärke -  förenkling av logotypen genom att bestå av initialer eller förkortningar.

Företagsmärket ska bidra med ett enkelt och tydligt grafiskt märke som särskiljer företaget 

från andra. En styrka med företagsmärken är att de förenklar igenkännande och överbryggar 

hinder som språk och kulturskillnader skapar.7 

Färg

4 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 270
5 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 271
6 Z. O'Connor, Logo Colour and Differentiation: A New Application of Environmental Colour Mapping, Wiley Periodicals, 

University of Sydney, Sydney, 2010, sid. 55
7 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 272
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Färg utgör en stor del av den visuella profilen, eftersom den genomsyrar hela identiteten. 

Färger talar direkt till människors känslor och har en avgörande roll i hur konsumenter ser 

företaget.  8

Mallar och regler

För att kunna sätta den visuella profilen i användning och behålla ett enhetligt användande är 

det viktigt att använda sig av bestämda mallar och regler. Dessa finns vanligtvis i en 

grafisk-, eller visuell manual som beskriver hur den visuella identiteten  ska användas.9

Namn

Innan man kan börja arbeta med den visuella identiteten bör även ett namn vara färdigt för 

varumärket. Namnet kan vara av olika typer, generiskt eller arbiträrt. Ett generiskt namn är 

beskrivande i sig medan ett arbiträrt namn är godtyckligt och saknar en uppenbar koppling 

till verksamheten.10

2.4 Webbdesign
Enligt Krug (2009) är det viktigaste för att uppnå användbarhet på sin webbsida att skapa en 

webbsida som är så enkel att använda att användaren inte behöver tänka på vad eller hur den 

interagerar med sidan, utan att det sker automatiskt.11

3. Metod & Genomförande
I detta kapitel redogörs för genomförandet av projektarbetet. I detta inkluderas den 

inledande fasen där idén växte fram och konkretiseras under möten med de ansvariga på 

Kitsch Sweden AB. Efter den inledande fasen följde designfasen där idén realiserades i form 

av varumärke, tillhörande artefakter och prototyper för webb implementering. Den 

avslutande fasen innebar färdigställning av varumärket för presentation samt överlämning av 

arbetet till Kitsch Sweden AB.

3.1 Inledande fas
I den inledande fasen fastställdes idén för examensarbetet och hur mycket detta skulle 

inkludera. Det inkluderade även en mindre förstudie och en enkät inom företaget följt av 

uppföljningsintervju.

8 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 272
9 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 275
10 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 271
11 Krug, S. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd ed. New Riders Publishing, Berkeley, 

California USA, 2006, sid. 11.
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3.1.1 Förstudie 
Som startpunkt i projektet började jag utföra en förstudie för att bättre förstå processen av att 

skapa ett varumärke utifrån en marknadsföringsperspektiv och vad det skulle komma att 

innebära i detta projekt. Detta gjordes genom att läsa vetenskapliga artiklar och böcker kring 

ämnet, samt undersöka andra varumärken för att granska praktiska exempel. När förstudien 

var gjord kunde jag använda det jag lärt mig för att förbereda ett möte med de anställda på 

Kitsch Sweden AB och börja bearbeta idéer och tankar både jag och dem hade kring 

varumärket. 

En tidig insikt jag kom till under förstudien till projektet var hur gigantiskt förarbetet kring 

ett varumärke kunde vara, att ta fram ett varumärke kan vara en ändlös process även för ett 

större team. Detta gjorde att jag tidigt fick inse mina och Kitsch Sweden ABs begränsningar 

och anpassa arbetet efter detta. Vilket ledde till att många delar i Wheelers (2009) guide för 

att skapa ett varumärke fick förenklas och skalas av. Med det sagt försökte jag i varje 

inkluderat steg producera ett användbart resultat.

3.1.2 Fastställande av idé
Redan innan projektet hade inletts hade de anställda på Kitsch Sweden AB och jag bollat 

med idén kring ett undervarumärke till Kitsch Sweden vid ett flertal tillfällen, det var en idé 

som hade växt fram ur ett problem de hade på företaget. Problemet uppstod då de skulle 

marknadsföra eller sälja sina egentillverkade produkter till återförsäljare världen över, deras 

produkter höll ingen tydlig profil, varken visuell eller produktmässig och missade genom 

detta mycket säljkraft i deras situation. 

Första steget i processen innebar för mig att undersöka och fastställa vad Kitsch Sweden AB 

hade för önskemål och tankar kring varumärket som skulle skapas. Vi bokade ett möte och 

satte oss ner och diskuterade varför varumärket behövdes, vilka visioner de hade kring 

varumärket, målgrupp, styrkor, svagheter och annat som kom upp gällande varumärket. 

Under mötet diskuterade vi även vilka typer av produkter som skulle säljas under 

varumärket och tittade på nuvarande produkter som skulle inkluderas under varumärket samt 

möjliga produkter i framtiden. 

Detta är det första och grundläggande steget i processen att skapa ett varumärke enligt 

Wheeler (2009) och här sker den huvudsakliga informationsinsamlingen kring företaget och 

vilka tankar de har kring varumärket som ska skapas. Utöver det inledande mötet vi hade 

tillsammans bad jag även om att få läsa igenom affärskoncept kring Kitsch Sweden AB och 

titta på tidigare pressmeddelanden och olika dokument relaterade till varumärket Kitsch 
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Sweden AB. Även om detta skulle skilja sig från det varumärket som skulle komma att 

skapas var detta relevant att undersöka eftersom det är bakgrunden för det nya 

undervarumärket och många av de ledord och visioner som finns för Kitsch Sweden AB 

skulle komma att speglas i det nya varumärket. 

I kort kan man beskriva att idén var att skapa ett undervarumärke till Kitsch Sweden AB 

som skulle inkludera deras egenproducerade varor. Detta skulle uppnå följande:

• skapa en varumärkesidentitet för-, och särskilja de egenproducerade produkterna från 

grossistverksamheten  Kitsch Sweden AB

• särskilja produkterna från de andra varumärkena som säljs via Kitsch Sweden AB

• ge produkterna en identitet och öka värdet genom ett genomarbetat varumärke med en 

enhetlig och tydlig visuell profil

• en starkare och mer enhetlig produktprofil, framförallt riktat mot framtida produkter

3.1.3 Marknadsundersökning
Med en klarare bild av företaget i sig och vad de ville få ut av den nya varumärket kunde jag 

börja en mindre fältstudie för att undersöka konkurrensen och liknande varumärken. Frågor 

jag hade i åtanke under denna undersökningen var exempelvis; Vilka värden lyfter de fram? 

Vilka personer riktar de sig? Hur ser deras designlösningar ut? 

Att undersöka konkurrensen vid varumärkesskapande är enligt Wheeler (2009) centralt för 

att kunna identifiera vad som har lyckats och vad som har misslyckats.12 Genom att göra 

detta kan man ta reda på hur konkurrenternas varumärken ser ut och vilka slogans de 

använder i reklam men det är enligt Wheeler (2009) även viktigt att uppleva konkurrensen 

utifrån en konsuments perspektiv, all insikt man kan få i motståndet är värdefull insikt.13

De varumärken jag undersökte under denna perioden var framförallt konkurrensen inom 

distrubitionsverskamheten på Kitsch Sweden AB, men även varumärken sålda på olika 

större kedjor som Åhlens och Cervera samt Systrarna Voltaire.

3.1.4 Avgränsa
När fältstudien var utförd och jag hade fått en starkare grund att stå på itererade vi den idé 

som växt och diskuterats fram under tidigare möten. Här smalnade vi av fokuset på 

varumärket så att vi fick en tydligare målgrupp, färre värden och en tydligare produktprofil 

att sträva efter. 

12 A Wheeler,Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 
Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 108

13 A Wheeler,Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 
Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 110
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Fram tills nu hade idén vart relativt tydlig men fokuset något brett. Här gick vi från att 

använda tolv olika värden i samband med varumärket till att använda fyra. Vi lyckades även 

komma fram till vilka slutkunder detta varumärke även skulle rikta sig mot, till skillnad mot 

samtliga kunder Kitsch Sweden AB har som vi tidigare använt som riktlinje. Enligt Wheeler 

(2009) är det alltid viktigt att revidera idén, värden, målgrupp och marknad innan man går 

vidare till designfasen och namngivning.14

3.1.5 Namngivning
Med idé, mål och värden tydligare formulerat kunde vi fortsätta med att arbeta fram ett 

varumärkesnamn. Enligt Wheeler (2009) är namnsättningen av ett varumärke en väldigt 

komplex, kreativ och iterativ process som kräver mycket av teamet som arbetar med 

namnsättningen.15 I denna process hade vi ytterligare ett flertal möten på Kitsch Sweden AB 

och diskuterade olika möjliga namn och deras svagheter respektive styrkor. Precis som 

Wheeler (2009) skriver är det ingen enkel process och trots att vi endast var fyra (enligt 

Wheeler är det att föredra små grupper i namngivningen) personer inblandade i 

beslutsfattandet kring namnet var det extremt svårt att hitta namn som kunde uppfylla de 

förväntningar som byggts upp av de delaktiga. 

Inledningsvis brainstormade vi fritt i grupp och skrev ner och diskuterade de namn som togs 

upp. Här fann vi inspiration från en mängd olika källor, allt från olika språk och läten låg till 

grund för brainstormandet och vi ville så långt som möjligt låta idéerna flöda fritt. Efter att 

en mängd namn och idéer framkommit under brainstormingen testades dessa namn inom vår 

egna grupp och den kritik vi hade mot namnet framfördes. Namn baserade på språk som inte 

var svenska eller engelska diskuterade vi med personer som pratade språket i fråga flytande, 

exempel på dessa språk var italienska, finska och japanska. När idéerna började avta beslöt 

vi oss för att sammanställa de namn vi spontant ansåg passa bäst för att ställa dem mot 

namnkriterier vi tagit fram. 

De kriterier som tagits fram för namnet var följande:

• Särskilja sig från konkurrenter

• Modulärt, inte helt låst kring den nuvarande produktprofilen

14 A Wheeler, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 
Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 108

15 A Wheeler, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc, 
Hoboken, New Jersey, 2009, sid. 122
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• Meningsfullt eller beskrivande, ett namn som kommunicerar någonting centralt för 

varumärket

• Visuellt, ett namn som har en bra grund för att presenteras grafiskt i logotyp och text.

• Ljudmässigt, en bra rytm i namnet och ett uttal som inte är svårt för den tänkta marknaden. 

• Tidlöst

Efter att alla förslag ställts mot kriterierna kvarstod tre kvalificerade namn; Gino, Deco 

Retro och Sorbet. Utifrån dessa tre namn skapade jag sedan en enkät för samtliga inblandade 

på företaget att svara på. 

De namn som var med i enkäten ställdes sedan mot företagets värden och diskuterades 

utifrån dessa för att se vilket namn som stämde överens bäst. 

Baserat på resultaten av enkäten beslöt vi oss för ett namn: Gino. Detta var namnet som hade 

fått bäst resultat i enkäten och var ett namn som alla inblandade kände sig nöjda med att 

använda. Med det åkte ledningen över till Kina för en inköpsresa till detta kommande 

varumärke. Väl i Kina och med tydliga exempel på vilka produkter som skulle komma att 

säljas under det nya varumärket började de anställda känna sig osäkra på vårat namnval. 

Anledningen till detta var på grund av att produktprofilen började klarna för varumärket och 

det visade sig lämpas bättre för ett annorlunda namn. Jag fick då en mängd bilder på mailen 

med kommande produkter och vi kunde över distans diskutera vilket namn som passade 
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Fotografi 1, produkter inom varumärkets produktprofil



istället. Det spontana intrycket från båda håll var att Deco Retro skulle användas istället för 

Gino. Detta skedde när designfasen redan kommit igång och var på ett sätt ett tillbakasteg 

men välkomnades ändå för att jag, efter att ha sett produkterna, ansåg att detta var rätt väg 

att gå. 

3.2 Designfasen
Med varumärkets koncept och grundläggande förutsättningar klara kunde jag fortsätta med 

börja designa varumärkets identitet och den visuella profilen. Denna process hade jag redan 

påbörjat veckor innan alla beslut var klara kring varumärket. Detta gjordes utan att 

involverade någon från företaget för att inte påverka deras beslutsfattande kring varumärkets 

idé, värden och namn. Anledningen till att jag ville sätta igång innan allt var fastställd var på 

grund av att den inledande fasen redan hade tagit längre tid än planerat och jag ville ha 

kommit igång med den kreativa processen när alla beslut väl var fattade. Under den 

inledande processen där varumärkesidéer diskuterades fanns även en mängd idéer och tankar 

som skulle komma att påverka den visuella identiteten som jag ville ta vara på och minnas 

genom att skapa element i identiteten som bevarade dessa tankar och idéer. 

17

Fotografi 2, produkter inom varumärkets produktprofil



3.2.1 Visuell profil 
Enligt Bergström (2009) så tas en företagsprofil fram för att exponera företaget mot 

konsumenter på det sätt som man vill att det ska uppfattas.16 En väldigt viktig del av 

företagsprofilen är den visuella profilen, som ska lyckas översätta företagets identitet, vision 

och värden till ett visuellt språk.17

När designfasen väl hade börjat kunde jag även börja inkludera de anställda på företaget i 

beslutsfattandet kring den visuella profilen och efter att jag arbetat fram ett antal versioner 

av logotyper bokade vi ytterligare ett möte där vi kunde diskutera de olika versionernas 

styrkor och svagheter. Vid detta tillfälle smalnade vi även av vilka versioner som kunde 

komma att användas och dessa gavs ytterligare tid från mig för att förfinas och färdigställas. 

Under denna fasen åkte ledningen på företaget iväg på en resa för att köpa in produkter till 

det nya varumärket, under den resan lyckades de ytterligare konkretisera hur deras 

produktprofil skulle se ut, vilket skulle komma att ha stor effekt för varumärkets visuella 

profil. 

Under denna tiden kunde jag fortsätta arbeta med den visuella profilen. Med ett meddelande 

från företagsledningen om hur de ville att deras produktprofil skulle se ut kunde jag 

fastställa en visuell profil som skulle uppfylla de kriterier som förväntades. 

16 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 267
17 B. Bergström, Effektiv visuell kommunikation, Bo Bergström och Carlsson bokförlag, Tre Bruk, Sverige, 2009 sid. 269
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Med den visuell profilen fastställd och en tydligare produktprofil kunde jag börja arbeta på 

de tillhörande artefakterna till varumärket. Detta inkluderade förpackningar, visitkort, 

brevpapper och webbplats samt anvisningar för hur företaget skulle använda den visuella 

profilen i framtiden. Exempel på dessa presenteras nedan i designskisser och bilagorna 

längst bak i rapporten.

3.2.2 Logotyp
Arbetet med logotypen började tidigt under projektets gång. Så fort vi hade värden och idé 

någorlunda klara kunde jag börja skissa på övergripande former och typsnitt för varumärkets 

logotyp. Designarbetet inleddes med papper och penna, för att jag skulle 

komma igång med den kreativa processen lade jag inte mycket tid på varje exempel till en 

början. Alla logotyper som skapades i detta stadie var väldigt grova och saknade 

utsmyckning eller färdiga typsnitt.
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fig 1, färgpaletten som valdes till den visuella profilen



När grunden för varumärket sedan stod klar i form av idé, värden och produktprofil kunde 

jag anpassa och presentera de skisser som bäst stämde överens med den grund vi tagit fram. 

Här kunde alla delaktiga vara med och påverka och vi tog beslut om vilka huvudsakliga 

former som stämde överens bäst med varumärket. 

Arbetet med logotypen inkluderade en mängd olika iterationer och designer i olika 

riktningar, men det centrala inom alla olika designer var strävandet mot varumärkets värden 

och framförallt ett nostalgiskt uttryck. Det nostalgiska uttrycket uppnåddes genom olika 

medel, typiska former som använts inom grafisk formgivning, mindre illustrationer eller 

utsmyckningar som påminner om tidigare årtal, typsnitt som ger nostalgiska associationer 

genom att efterlikna typsnitt som använts tidigare eller grafiska element som ger 

associationer till produkter eller varumärken som var starka tidigare. 

En mängd olika typer av designer kom aldrig fram till gruppen där vi tog beslutet, då jag 

uteslöt dem på grund av brist till associationer med varumärkets värden. Varje logotyp som 

togs fram för beslut hade även de en mängd iterationer innan de presenterades för de 

anställda på Kitsch Sweden AB. Dessa arbetades ytterligare med och vi lyckades tillslut 

bestämma oss för en logotyp som till högsta grad uppnådde de designmål som satts upp.  
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fig 2, designförslag av logotyper



3.2.3 Tillhörande artefakter
Designarbetet med de tillhörande artefakterna kunde påbörjas när logotyp och visuell profil 

var genomarbetade. Varje artefakt skapades med de framtagna värdena i åtanke och 

skapades efter den visuella profilen. 

Enligt Boström (2009) har varje artefakt har en specifik roll i den visuella identiteten och 

eftersom de ofta får ersätta det personliga mötet eller samtal med konsumenter var det 

viktigt att skapa artefakter som lyckades kommunicera varumärkets värden och inge den 

identitet som Kitsch Sweden AB önskade. 

3.3 Webbsida
Efter att varumärke, visuell profil och tillhörande artefakter var färdigutformade kunde jag ta 

vara på detta och ha det som grund när jag började arbeta på en webbsida för varumärket. 

Att börja arbeta med webbsidan innebar för mig att gå tillbaka till ritbordet och börja 

brainstorma idéer från grunden, med undantaget från den visuella profilen jag redan hade 

färdig och kunde använda och förhålla mig till. Arbetet med webbsidan skedde med väldigt 

lite närvaro från företagsledningen, då detta inleddes i ett senare skede i projektet då 

företagsledningen inte var nåbar kommunikation utöver mail samtidigt som de inte hade 

mycket tid att lägga ner på webbsidan. 

Med det sagt fick jag ändå en kravspecifikation för webbsidan och även om designmålen för 

webbsidan var att kommunicera varumärkets huvudsakliga värden och idé gentemot 

konsumenter ställdes ytterligare krav på tydlig interaktion på webbsidan samt professionell 

presentation i ytterligare ett medium. 
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fig 3, visitkort



Första steget i arbetet med webbsidan var att fastställa idén. Vi hade som utgångspunkt att 

webbsidans huvudsakliga syfte var i form av en presentationssida för varumärket. Detta kan 

självklart göras på en mängd olika sätt men tanken med denna webbsidan var att skapa en 

enkel presentationssida med ett tydligt formspråk som tog vara på de värden som 

varumärket hade, och kravlistan från företaget gav en kort med tydlig kravbild om vad som 

förväntades av webbsidan.

I och med att webbsidan skulle vara så enkel i sin struktur räckte det med kravlistan för att få 

tydlig bild av allt som skulle krävas av sidan interaktionsmässigt. Detta gjorde att jag snabbt 

kunde gå vidare till att börja arbeta med designskisser av webbsidan. 

Ett huvudsakligt designmål med webbsidan är baserat på Krugs designprincip om 

användbarhet. Principen går ut på att väl utförd interaktionsdesign är utformad så att 

användaren inte behöver tänka på hur denne ska interagera med sidan. Användandet ska då 

vara så uppenbart att det sker automatiskt utan någon vidare tanke hos användaren.18 

Ytterligare en designprincip som Krug tar upp är vikten av att ta fram en tydlig visuell 

hierarki. Denna visuella hierarki ska hjälpa användaren att hitta och förstå sidans innehåll 

snabbt samtidigt som det ska porträttera sambandet mellan de olika delarna på sidan. För 

denna princip hör även grupperingar till, om någonting är logiskt sammankopplade så ska de 

också vara visuellt sammankopplade.19

3.3.1 Användartester
Enligt Krug är testningen en viktig del av utvecklingen av en webbsida och även mindre 

omfattande tester kan ge nyttig feedback.20 Syftet med användartesterna var att se hur 

användarna interagerade med sidan och testa om det fanns några uppenbara fel. Användarna 

bads titta på sidan och förklara om de förstod poängen med sidan och vilka delar som ledde 

vart osv. 

Eftersom detta skedde sent i projektet var tiden för användartesterna begränsade. Men de två 

användartester som utfördes gav positiv respons och visade även vad som fungerade mindre 

bra på sidan som den såg ut vid testtillfället. 

18 Krug, S. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd ed. New Riders Publishing, Berkeley, 
California USA, 2006, sid. 11.

19 Krug, S. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd ed. New Riders Publishing, Berkeley, 
California USA, 2006, sid. 31.

20 Krug, S. Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd ed. New Riders Publishing, Berkeley, 
California USA, 2006, sid. 140.
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Värt att nämna är att eftersom webbsidan endast var en visuell representation av hur 

webbsidan kan komma att se ut i framtiden är det viktigt att tänka på att detta var allt som 

kunde testas, då ingen riktig interaktion var möjlig under testerna.

Efter testerna utfördes de ändringar som påvisades av användarna, nämligen att skapa 

indelningen av navigeringen i bildspelet för att tydligt påvisa att navigationen tillhörde titeln 

och bildspelet. Samt att minska typsnittsstorleken i meny och footer för att inte förvirra 

distrahera användaren genom en lite underlig visuell hierarki.

4. Resultat
I följande kapitel redogörs för resultatet av projektet, den föregående enkäten  en 

presentation av varumärket och tillhörande artefakter. Även resultatet av enkäten som 

skickades ut samt  resultatet av de intervjuer som utförts presenteras här.

4.1 Enkät
Enkäten strävade efter att hjälpa oss i beslutet av namn för varumärket utifrån tre kandidat-

namn (Gino, Sorbet och Deco Retro) som hade diskuterats fram och gemensamt valts ut. 

Enkäten ställde varje namn mot de fyra värden som eftersträvades av varumärket.

Det var totalt fem personer som svarade på enkäten om varumärkesnamnet. Två av dessa var 

män och tre var kvinnor. Tre av deltagarna var mellan 21-26 år och två av deltagarna var 

mellan 37-60 år, samtliga deltagarna var bosatta i Stockholm och insatta i och arbetande på 

företaget Kitsch Sweden AB. 

Alla deltagare hade vart delaktiga i processen att hitta namnförslag och var uppdaterade 

kring det kommande varumärket och vad det skulle innehålla för produkter och den idé samt 

värden som diskuterats under skapandet av varumärket. 

Det fanns fem svarsalternativ på varje fråga på enkäten. Skalan sträckte sig från mycket 

dåligt till mycket bra. Dessa svar räknades sedan om till poäng där mycket dåligt gav noll 

poäng och mycket bra fyra poäng. 

På frågan om hur väl namnet stämde överens med värdet ”humor” fick Gino mest poäng (15 

poäng), följt av Sorbet (11 poäng) och sist Deco Retro (7 poäng). 

På frågan om hur väl namnet stämde överens med värdet ”positivt” fick Sorbet mest poäng 

(17 poäng) följt av Gino (16 poäng) och sist Deco Retro (12 poäng).

På frågan om hur väl namnet stämde överens med värdet ”nostalgi” fick Deco Retro 

överlägset mest poäng (20 poäng) följt av Gino (15 poäng) och sist Sorbet (12 poäng).

På frågan om hur väl namnet stämde överens med värdet ”härligt” fick Sorbet mest poäng 

(18 poäng) följt av Deco Retro (13 poäng) och sist Gino (12 poäng)
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Om man slår samman samtliga poäng från alla frågor kunde man se att Gino var det namn 

som fått mest poäng totalt (58 poäng) följt av Deco Retro (53 poäng) och sist Sorbet (52 

poäng). 

4.1.1 Analys av enkät

På enkätsvaren kan man se att de som svarade på enkäten värderade alla namn relativt lika 

varandra i överensstämmelse med de olika värden som de ställdes mot. Det namn med mest 

poäng var Gino, men inte långt efter kom både Deco Retro och Sorbet. 
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fig 4, visar den totala poängfördelning av enkätsvaren



Ytterligare en intressant observation av enkätresultatet är att hur poängen fördelats för varje 

värde. Här kan man se att även om de totala poängen är lika så skiljer sig associationerna 

och styrkorna i varje namn.

4.2 Varumärke
Här presenteras det resultat som skapats under examensarbetet och som tillhör varumärket 

med namnet Deco Retro. 

4.2.1 Visuell profil
Den visuella profilen innefattar regler om hur varumärket ska presenteras visuellt. I den 

visuella profilen ingår logotyp, brevpapper, visitkort, förpackning och webbdesign samt en 

grafisk manual för att samla den visuella profilen på ett ställe. 

4.2.2 Färg
Den färgpalett som används i den visuella profilen är en huvudfärg, tre komplementfärger 

samt svart och vitt som övriga färger. Temat för färgerna är som andra delar av den visuella 

profilen styrda av varumärkets värden. De ska huvudsakligen inspirera till nostalgiska och 

härliga associationer genom att vara låga i intensiteten och påminna om pastellfärger. Den 

blå huvudfärgen har PMS koden 628 U och de tre komplementerande färgerna har koderna 

PMS 621 U (grön), PMS 7401 U (gul) och PMS 677 U (rosa). Logotypen ska användas i 

svart eller vitt beroende på kontext, men med blått som färg för att färgsätta primära 
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fig 5, visar poängfördelningen av enkätsvaren uppdelat efter värdeord



områden i grafiska element. De andra färgerna används i sammanhang där det behövs 

ytterligare differentatiorer, exempelvis faktarutor eller inramningar av olika slag, dessa 

färger kan även användas vid skapande av olika grafiska element tillhörande varumärket. Se 

baksidan på visitkort i bilaga 4. Logotypen kan användas i vitt mot färgad eller kontraststark 

bakgrund. 

4.2.3 Logotyp
Logotypen till varumärket Deco Retro blev en av de enklare formerna som efterliknar en 

stämpel. Logotypen består av två svarta cirklar i två olika tjocklekar med några punkters 

mellanrum och skillnad. I mitten av cirklarna står orden Deco Retro under varandra. För 

orden används två olika typsnitt. Ett relativt tjockt skripttypsnitt för ”Deco” och ett smalt 

sans-serif typsnitt för ordet ”Retro”. Tillsammans bildar typsnitten en storlekskontrast och 

cirklarna bidrar till att ringa in varumärket och bidra till ett väldigt igenkännbart visuellt 

element samt ger det logotypen en balans i kontext där det möjligtvis finns andra störande 

grafiska element (exempelvis i foldrar med reklam för andra varumärken eller dylikt).

4.2.4Brevpapper
Brevpappret som skapades för Deco Retro är ett vanliga A4 i stående format med logotyp 

högst upp till vänster och kontaktinformation längst ner på sidan under en blå linje (PMS 

628 U).

4.2.5 Visitkort
Visitkortet måste visa kontaktinformation på en liten yta samtidigt som det lyckas 

kommunicera varumärkets värden och idé.

Visitkortet som skapades för den visuella profilen är ett tvåsidigt kort med måtten 85 mm x 

55 mm. På framsidan finns varumärkets logotyp i svart tillsammans med varumärkesnamn, 

För-, & Efternamn samt övrig kontaktinformation. Som separationslinjer används 

huvudfärgen (PMS 628 U, blått) mellan logotyp, namn och kontaktuppgifter. På baksidan av 

visitkortet finns ett snett linjemönster med huvudfärg och komplementfärger. I mitten av 

kortet ligger varumärkets logotyp i vitt. Typsnittet för kontaktinformationen på visitkortet är 

Edmondsans.

Designen på visitkorten blev en tydlig och balanserad del av den visuella identiteten 

tillhörande Deco Retro. 
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4.2.6 Kuvert
För den visuella profilen har även ett kuvert skapats. Kuvertet är av storleken C5 med ett så 

kallat fönster där mottagarinformation visas. I kuvertets övre vänstra hörn finns Deco Retros 

logotyp i svart tillsammans med kontaktinformation och ett blått avdelningsstreck i 

huvudfärgen PMS 628 U. Typsnittet för kontaktinformationen på kuvertet är Edmondsans.

4.2.7 Webbsida (designskiss)
Webbsidan är endast en visuell representation av hur webbsidan senare kan komma att se ut, 

där olika interaktiva delar och funktioner representeras genom visuella element.

Webbsidan består av en blå (PMS 628 U) header som är 175 pixlar hög med en svart 

logotyp och menyn uppdelad till höger och vänster om logotypen. Även menyn är i svart. 

Menyn ramas in av åtta symmetriska streck som ”försvinner” bakom logotypen i mitten.

Menyn består av fyra undersidor (hem/logotyp borträknat): Products, Press, About us och 

Contact. Precis som namnen antyder leder ”Products” till en undersida fyllt med de 

produkter som finns under varumärket. Under sidan ”Press” finner man all den 

presstäckning som finns kring varumärket. Under sidan ”About us” finns en beskrivning 

kring varumärket tillsammans med information om när det startades, hur många som arbetar 

på företaget och andra identitetsrelaterade uppgifter. Under sidan ”Contact” finner man 

kontaktuppgifter till varumärket.

Under headern kommer ett bildspel med nyheter och olika produkter som kan lyftas fram till 

besökaren. Bildspelet består av en bild som går över hela sidans bredd minus den marginal 

som är satt för båda sidor. Under bilden står en kort rubrik/beskrivning för den aktiva bilden 

i bildspelet. På vardera sida om rubriken finns två svarta navigeringspilar. Beskrivningen 

och navigationen till bildspelet ramas in av fyra symmetriska linjer i svart. Samtliga delar i 

bildspelet lyfts fram genom att ha en ljusblå skugga med några pixlars skillnad i position. 

Detta gjordes för att rikta användarens uppmärksamhet mot bildspelet på förstasidan. 

Under bildspelet finner man en introduktionstext till varumärket, samt en svart footer med 

den sekundära navigationen. 

4.2.8 Användartester
Användartesternas resultat resulterade i en tydligare visuell hierarki på webbsidan. Samt 

tydligare strukturering i layouten genom förändringar av linjering och storlekskontraster. 
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5. Diskussion och slutsatser
Arbetet under det praktiska examensarbetet har varit väldigt givande och känts som ett 

viktigt arbete både för mig och företaget jag utförde det för. Tidsmässigt har arbetet fungerat 

väl men tyvärr var det inte under optimala förhållanden som vi kunde träffas och ta beslut 

tillsammans med de på företaget. På grund av flera oväntade resor och sjukfrånvaro försköts 

arbetet längre än jag önskat. Dock kunde jag under denna tiden ändå göra viss nytta för den 

fas som sköts upp (designfasen), genom att ta vara på det vi tidigare diskuterat och arbeta 

med flera olika designlösningar samtidigt innan vi bestämt oss för vilken väg vi skulle gå. 

Projektet uppnådde del mål som satts upp från start, med vissa mindre justeringar i form av 

vilka artefakter som designats samt hur tidsspannet förskjutits och hur mycket tid som lagts 

på respektive fas i projektet.

Huruvida designmålen för de olika delarna i projektet uppnåtts är svårare för mig att 

bedöma, baserar jag mitt svar på den respons och de diskussioner jag haft med Kitsch 

Sweden AB så är vi överens om att designmålen är uppnådda. Enligt mig är det dock inte 

förens varumärket implementerats och testats i den verkliga marknaden som man på riktigt 

kan se om varumärket uppnått de designmål som satts upp. 

Ett annat problem i projektet var svårigheten att fatta beslut med så många delaktiga i 

beslutsfattandet. Detta bidrog starkt till att flera moment sköts upp eller resulterade i extra 

arbete för att jag var tvungen att fortsätta med kommande moment fast det tidigare inte 

kunnat avslutas på grund av att beslutsfattandet tog extra lång tid. Det tydligaste exemplet på 

detta för mig var i beslutsfattandet kring namnet, där vi enades flera gånger och bytte 

riktning på namnen flera gånger, trots att värden, idé och vision för varumärket var 

detsamma hela tiden. 

En intressant punkt att ta upp är just våra beslutsändringar kring namnen. I enkäten som 

utfördes på företaget kan man se att namnet ”Gino” under tiden för enkätundersökningen 

ansågs som den starkaste kandidaten totalt sett. Detta blev även det namn vi valde att 

använda direkt efter gruppintervjun vi hade efter enkätundersökningen. Men ju fler 

produkter som anslöts till varumärkets produktprofil, desto mer fel kändes beslutet kring att 

ha ”Gino” som varumärkesnamn. Efter företagets resa till Kina var de bombsäkra på att 

”Deco Retro” var det rätta namnet för varumärket och de produkter de ville sälja. När de 

återkom från Kina kunde även jag få titta på de produkter de valt ut till produktprofilen och 

jag kunde inget annat än att hålla med dem om att vi tidigare tagit fel beslut. 
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Under resan i Kina hittade Kitsch Sweden AB även en ny förpackningstillverkare för de 

produkter som skulle komma att gå under varumärket Deco Retro. Tyvärr var kontakten med 

detta företag väldigt bristfällig efter att de återkommit till Sverige, så mina möjligheter att 

skapa förpackningar till det nya varumärkets produkter under detta projekt försvann med 

det. Det var från början tänkt att mycket av designfasen skulle gå åt att skapa just dessa 

förpackningar, men i och med att den inledande fasen tog så lång tid var det kanske bra att 

lugna ner produktionen av dessa förpackningar lite. För att senare kunna skapa mer 

genomarbetade förpackningar utan stressen från ett överliggande examensarbete.

Tyvärr han jag inte lägga ner så mycket arbete på att testa eller skapa en interaktiv prototyp 

till webbsidan. Utöver det känns även webbsidan som en passande del i varumärkets profil.  

Att arbeta med ett varumärke som var så nytt och otydligt var både väldigt givande och 

utmanande på samma gång. Inledningsvis var det svårt att konkretisera varumärkets identitet 

och vad jag skulle sträva efter att skapa för visuell profil. Men tillsammans med de ansvariga 

på Kitsch Sweden AB lyckades vi smalna fokuset på varumärket och hitta fram till en profil 

som alla var nöjda med och kände sig trygga att fortsätta med. 

Tidigt under projektets gång insåg jag att det arbete jag tagit på mig kunde vara ett gigantiskt 

projekt även för ett flertal yrkeskunniga personer. Jag valde därför tidigt att göra en 

avgränsning av min roll i projektet samt avgränsa de delar som skulle inkluderas i projektets 

fördjupningsområden. Skulle vi slaviskt gå efter Wheeler (2009) strategier för att skapa ett 

varumärke så hade vi aldrig hunnit skapa ett varumärke. Den huvudsakliga anledningen till 

att vi kunde skala av så mycket från den annars gigantiska strategin för att skapa ett 

varumärke, men ändå genomföra merparten av momenten, beror på att vi skapade Deco 

Retro som ett undervarumärke till Kitsch Sweden AB och många av de blivande 

konkurrenterna till Deco Retro säljs redan av just Kitsch Sweden AB, vilket gav oss en stark 

fördel genom den insikt vi redan hade tillgång till kring konkurrenter och marknaden i 

helhet.  

Deco Retro är i mina ögon ett varumärke redo att implementeras med visuell profil, 

produktprofil och en stark identitet. Arbetet för att implementera det rent fysiskt med 

produkter, tillhörande artefakter och webbsida samt att få igång försäljningen av alla 

produkter är dock ytterligare ett projekt som kommer att vara i arbete under de kommande 

månaderna. 
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Bilaga 1 – namnkriterier

Kriterier för varumärkesnamn
De namn som uppfyller följande kriterier till högsta grad undersöks ytterligare fö

• Särskilja sig från konkurrenter

• Modulärt, inte helt låst kring den nuvarande produktprofilen

• Meningsfullt eller beskrivande, ett namn som kommunicerar någonting centralt för 

varumärket

• Visuellt, ett namn som har en bra grund för att presenteras grafiskt i logotyp och text.

• Ljudmässigt, en bra rytm i namnet och ett uttal som inte är svårt för den tänkta marknaden. 

• Tidlöst
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Bilaga 2 - Enkätfrågor

Varumärke
En enkät för att se vilket namn som står närmast de värden vi vill att varumärket ska följa. 

Gino
Hur väl tycker du att namnet kommunicerar följande ledord?

Humor 

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

positivt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

nostalgi

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

härligt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

Sorbet
Hur väl tycker du att namnet kommunicerar följande ledord?

Humor 

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

positivt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

nostalgi

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

härligt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra
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Deco Retro
Hur väl tycker du att namnet kommunicerar följande ledord?

Humor 

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

positivt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

nostalgi

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

härligt

väldigt dåligt  - dåligt – mittemellan – bra – mycket bra

33



Bilaga 3 – Visuell profil
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Bilaga 4 – Visitkort
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Bilaga 5 - Kuvert
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Bilaga 6 – Brevpapper
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Bilaga 7 – Webbsida (designskiss) & Kravspecifikation

Skissen för webbsidan ska uppfylla följande krav

• Sidan ska vara på engelska

• Horisontell meny

• Bildspel

• Produktsida
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Bilaga 8 – Produktbilder
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